
ேூன்   1981  ேூலை 1985 ஆம் ஆண்டு 
வலரயொன �மிழ் இனப்படுதகொலையின் 
ஆரம்ப கொை கட்டம்  சரொப்பொவின் 
மிக முக்கிய நலழவொயிைொக  முன்னொள் 
DDR என்று அலழக்கப்பட்ட  கிழக்கு 
சேர்மன் குடியரேின் ஒசர ஒரு ேரவ்ச�ே 
விமொன நிலையமொக Schönefeld விமொன 
நிலையம் �ிகழ்ந்�து  இந்து ேமு�்�ிர�்�ி-
ன் ேிறு �ீவிை் தவடி�்� இனக்கைவரமும்  
அ�லன�் த�ொடரந்்� �மிழ் இனப்படு-
தகொலையின் விலளவொகவும்  1985 ஆம் 
ஆண்டின் சகொலடகொைம் வலர மொர் 
40.000 ஈழ�்�மிழரக்ள் சேொவிய�் விமொ-
னமொன ஏசரொபிதளொட்டிலும் (Aeroflot), 
சமலும் ேிை கிழக்கு சேரம்ன் விமொனங்க-
ளிலும் கொை்ப�ி�்து  Schönefeld விமொன 
நிலையம் வந்�லடந்�னர்
 பை்ைொயிர லமை்களுக்கப்பொை்  அந்��் 
�ீவின் வடகிழக்கு மொகொண�்�ின்  
ஈழ ச�ே�்ல� விட்டு  தகொழும்பு வழியொக 
தமொ ் க்சகொ (Moskau) எனும் நகரம் 
�ொண்டி  தவகு த�ொலைவிை் உள்ள 
கிழக்கு தபர்ைின் (Ost-Berlin) வலர 
இந்�ப் பயணம் அவரக்லளக் தகொண்டுவ-
ந்து சேர�்்�து  ் ரைீங்கொவின் குடியுரிலம 
தபற்ற சபொதும்  இனக்கைவர�்�ொை் 
தவளிசயறிய ஈழ�்�மிழரக்ளுக்கு 1985 
ஆம் ஆண்டு 15 ேூலை வலர கிழக்கு 
தபர்ைினுக்குள் நலழவ�ற்கொன ஒரு 
நொள் நலழவுரிலமே் ேீட்டு  (Tagesvisum) 
தபற்றுக்தகொள்ளக் கூடிய�ொக இருந்�து  
அவரக்ள் அ�லன Schönefeld விமொன 
நிலைய�்�ிசைசய 20 அதமரிக்க டொைரக்-
ளுக்கு (USD) ேிரமமின்றிப் தபற்றுக்தகொ-
ண்டனர்  எனினும்  கிழக்கு தேர்மனியக் 
குடியரேொகிய DDR எனும் பிரச�ேம்  
ஈழ�்�மிழர்களொலும் DDR அரேினொலும் 
ஒரு வொழ்விடமொக என்றுசம கரு�்�ிை் 
தகொள்ளப்படவிை்லை  மொறொக  கிழக்கு 
தபரை்ின் என்பது சமற்குப் பகு�ிலய 
அலடய கடந்துதேை்லும் ஒரு பொல�யொக 
மட்டுசம பொரக்்கப்பட்டது  DDR அவரக்ளு-
க்கு அந்� அனுலம�ிலய வழங்கியது  
  விமொன நிலைய�்�ிை் 
வந்து சேரந்்� ஈழ�்�மிழரக்லள அங்கி-
ருந்து  புறப்பட்ட த�ொடருந்து (S-Bahn) 
Friedrichstrasse எனும் நிலையம் வலர 
தகொண்டு சேர்�்�து  தபரை்ின் வர் 
வீழும் வலர சமற்குப்பகு�ிக்குள் நலழ-
வ�ற்கு முன் இந்� நிலையசம கலடேி�் 
�ரிப்பிடம்  சமலும்  பொதுகொப்பொன 
சமற்குப் பகு�ிலய அலடவ�ற்கும் ர் 

தபரை்ின் Schönefeld 
விமொன நிலையம் 
Berlin Schönefeld Flughafen  
Berlin Schönefeld Airport  

Der einzige internationale Flughafen der 
DDR, der Ost-Berliner Flughafen Schöne- 
feld, diente während der ersten Phase 
des tamilischen Völkermordes in Sri 
Lanka zwischen Juni 1981 und Juli 1985 
als Haupttor nach Europa. Nach dem 
Ausbruch des Kriegs kamen mehr als 
40.000 Eelam Tamil*innen bis zum Som-
mer 1985 an Bord sowjetischer Aeroflot- 
und ostdeutscher Interflug-Maschinen 
am Flughafen Schönefeld an.
 Ihre Reise führte sie tausende Kilo- 
meter von Eelam, dem tamilischen Nord- 
osten der Insel, über Colombo nach 
Moskau, bis nach Ost-Berlin. Als Staats-
bürger*innen von Sri Lanka, einer sozia-
listischen Republik, war es eelam tamili-
schen Geflüchteten bis zum 15. Juli 1985 
möglich, mit einem Tagesvisum, das bei 
der Ankunft am Flughafen erworben wer-
den konnte, problemlos durch die ost-
deutsche Hauptstadt zu reisen. Die DDR 
war aber nicht das Ziel ihrer Flucht: es 
lag weder im Interesse der DDR noch der 
Eelam Tamil*innen, in Ost-Berlin zu blei-
ben. Ost-Berlin war für sie nur ein Transit: 
in den Westen. Die DDR gewährte ihnen 
diese Passage. 
 Vom Flughafen Schönefeld nahmen 
die Eelam- Tamil*innen in der Regel  
die S-Bahn, die sie direkt zum S-Bahnhof 
Friedrichstraße brachte. Dieser war, bis 
zum Fall der Berliner Mauer, der letzte 
Bahnhof vor der Grenze zum Westen. Er 
war der Grenzübergang für zehntausen-
de Eelam Tamil*innen.

Schönefeld Airport served as the GDR’s 
only international airport and main gate-
way to Europe during the first phase of 
the Tamil genocide in Sri Lanka, between 
June 1981 and July 1985. Following the 
outbreak of the war-genocide, more than 
40,000 Eelam Tamils   arrived by summer 
1985 on board of Soviet Aeroflot and  
East German Interflug machines at East 
Berlin’s Schönefeld Airport.
 Their journey took them thousands of 
kilometres from Eelam, the Tamil home-
land in the northeast of the island, via 
Colombo and Moscow to East Berlin.  
As citizens of Sri Lanka, a socialist repub- 
lic, Eelam-Tamil refugees were easily 
able to travel through the East German 
capital with a 24-hour visa that could be 
obtained upon arrival at the airport. The 
GDR was however not their final desti- 
nation: it was neither in the interest of the  
GDR nor of Eelam Tamils   to stay in East 
Berlin. For them East Berlin was just  
a transit point, namely to the West. The 
GDR granted them a safe passage.
 Most Eelam-Tamil refugees  boarded 
the S-Bahn from Schönefeld Airport, 
which took them directly to Friedrich-
straße. Up until the fall of the Berlin Wall, 
Friedrichstraße was the final station  
before the Western border. It became  
the border-crossing point for tens of 
thousands of Eelam Tamils.

எை்லைப்பொல�யொக விளங்கியது அது  
பை்ைொயிரக்கணக்கொன ஈழ�்�மிழரக்ள் 
இ�னுூடொக�் �ொன் கடந்து தேன்றனர்  



Friedrichstrasse எனும் இந்��் த�ொடருந்து 
நிலையம் சமற்கும் கிழக்குதமன இரண்டு 
பகு�ிகளொகப் பிரிக்கப்பட்டிருந்�து  
கூட்டிலணந்� ேக்�ிகளொை் ஆட்ேிபுரிய-
ப்பட்ட முன்னொள் சேரம்ன் �லைநகலர 
பிரி�்தும் இலண�்தும் இருந்�து இந்��் 
த�ொடருந்து நிலையம்  
 1882 ஆம் ஆண்டிை்  சேரம்ன் ரொே்ய-
�்�ின் சபொது இயங்க�்த�ொடங்கிய இந்��் 
த�ொடருந்து நிலையம்  1961 ஆம் ஆண்டு 
தபரை்ின் வர ்எழுப்பப் பட்ட சபொது 

ர ் எை்லை�் த�ொடருந்து நிலையமொக 
மொற்றம் தபற்றது  நகர�்ல�ப் பிரிக்கும் 
முகமொக  சமற்குக் கிழக்குக் சகொட்டின் 
இறு�ி�் �ரிப்பிடமொனது  
அன்று DDR இை் இருந்து தவளிவரு-
வ�ற்கு ஒசர ஒரு �ரிப்பிடம் மட்டுசம 
இருந்�து  அது இந்� த�ொடருந்து நிலை-
ய�்�ிற்கு தவளிசய அலமந்�ிருக்கும் 

 எனும் கூடம்  1962 இை் 
கிழக்கிை் இருந்து சமற்குப் பகு�ிக்குள் 
தேை்பவரக்ளுக்தகன்சற கிழக்கு பகு�ியி-
ை் கட்டலமக்கப்பட்ட ர ்இலட நிலையம் 
�ொன் இந்� Tränenpalast. Schönefeld 
விமொன நிலைய�்�ிை் இருந்து புறப்படும் 
த�ொடருந்து வழியொக புைம்தபயரந்்� ஈழ-
�்�மிழரக்ள் இந்��் �ரிப்பிட�்ல� வந்�-
லடந்�னர்  சமற்குப் பகு�ிலய சேரந்்� 
வருலகயொளரக்ளுடனும் (BRD), கிழக்கிை் 
இருந்து தவளிசயறுபவரக்ளுடனும்  
எை்லையருசக வொழ்ந்� மக்களுடனும்  
ஈழ�்�மிழரக்ளும் இந்��் த�ொடருந்து 
�ரிப்பிட�்�ினுூடொக Tränenpalast எனும் 
இந்�ே் சேொ�லன நிைய�்ல�க் கடந்து 
சமற்குப் பகு�ிக்குே் தேன்றனர்  ஈழ�்�-
மிழரக்ளுக்கு இ�லனக் கடந்து தேை்வது 
கடினமொனத�ொன்றொக  இருக்கவிை்லை  
அவரக்ளின் லகயிை் இருந்� ஒரு நொள் 
நலழவுரிலமே் ேீட்டு  அ�லன இன்னும் 
இைகுவொக்கிக் தகொடு�்�து  அ�ற்கும் 
அப்பொை்  கிழக்கு சேரம்ன் அர ம் 
கூட அவரக்லள எ�்�லன விலரவொக 
சமற்குப் பகு�ிக்கு அனுப்ப இயலுசமொ  
அ�்�லன விலரவொக ப�ிவு தேய்து 
அனுப்பியது  மறுகலரயிை் BRD அர  
கிழக்குப் பகு�ிலய ஒரு வலரயறு�்� 
�ற்கொைிகமொன �ன்லமயுடனும்  
கிழக்கு மக்கலள  �னது இன�்ல�ப் 
சபொைசவ பொர�்்��ன் கொரண�்�ினொை்  
சமற்குப் பகு�ியிை் எவ்வி� சேொ�லன-
யும் இை்ைொமை் கிழக்கிை் இருந்து வந்� 
மக்கலள உள்வர அனும�ி�்�து  இ�ன் 
கொரணமொக  சமற்குப் பகு�ிக்குள் ஈழ-
�்�மிழரக்ளும் �லடயின்றி  எந்� வி� 
அனும�ிே் ேீட்டுமின்றி நலழந்து தேை்ைக் 
கூடிய�ொக இருந்�து  கிழக்கு  சமற்குப் 
பிரிவு சேரம்ன் மக்களுக்கு பை வே�ி-
யின்லமகலளக் தகொடு�்� சபொதும்  ஈழ-
�்�மிழரக்ளுக்கு இைகுவொக உள்நலழய 
ஒரு வொய்ப்லபக் தகொடு�்�து என்று �ொன் 
தேொை்ைசவண்டும்
 சமற்குப் பகு�ிலய அலடந்�தும்  ஈழ-
�்�மிழரக்ளின் ஒரு நொள் நலழவுரிலமே் 
ேீட்டு  ேட்டப்படி இயங்கும் �ன்லமலய 
இழக்கின்றது  அந்� தநொடிப்தபொழுது 
அவரக்ள் ேட்டர�ீியொன எந்� வி� 

Der Bahnhof Friedrichstraße war bis 1990 
ein geteilter Bahnhof: er trennte und 
verband die von den alliierten Kräften be-
setzte ehemalige deutsche Hauptstadt.
 Der 1882 während des Deutschen 
Reiches in Betrieb genommene Bahnhof 
wurde im Jahre 1961, mit der Errichtung 
der Berliner Mauer, zu einem Grenz-
bahnhof. Der S-Bahnhof Friedrichstraße 
war der letzte Bahnhof auf der Ost-West 
Achse. In die DDR konnte man ihn von 
diesem Zeitpunkt an nur noch über den 
Tränenpalast betreten, der 1962 eigens 
als Ausreisehalle im Ostteil gebaut wor-
den war. Eelam tamilische Geflüchtete 
erreichten diesen mit der vom Flughafen 
Schönefeld ankommenden S-Bahn.
 Gemeinsam mit BRD-Besucher*innen, 
ausreisenden DDR-Bürger*innen und 
anderen Grenzgänger*innen durch- 
liefen eelam tamilische Geflüchtete die 
DDR-Grenzkontrollen, um durch den ver- 
zweigten Grenzbahnhof in den Westen 
zu gelangen. Mit Hilfe ihres von der DDR 
ausgestelltem Transitvisums war der 
Durchgang relativ einfach möglich, weil 
die ostdeutsche Regierung sie so schnell 
wie möglich in den Westen schleusen 
wollte. Da die BRD die DDR nur begrenzt 
anerkannte und DDR-Bürger*innen als 
BRD-Bürger*innen betrachtete, gab 
es auf der westdeutschen Seite keine 
Grenzkontrollen für aus Ostberlin kom-
mende Menschen. Dies ermöglichte 
eelam tamilischen Geflüchteten, die BRD 
problemlos ohne gültiges Visum zu be-
treten. Für eelam tamilische Menschen 
war, im Unterschied zu den Teilungs- 
erfahrungen deutscher Staatsbürger*in-
nen, die deutsche Teilung eine Mög- 
lichkeit – kein Hindernis.
 Das DDR-Transitvisum für die Eelam 
Tamil*innen war in Westberlin wiederum 
ungültig. Sie wurden plötzlich faktisch 
papierlos. Von hier aus gingen Eelam 
Tamil*innen in verschiedene Richtungen.  
Während der Großteil sich mit der S-Bahn 
in Richtung Zoologischer Garten beweg-
te, stiegen manche Eelam Tamil*innen  
in das West-Berliner U-Bahn Netz und 
verblieben in der Stadt. 

Friedrichstraße railway station remained 
a divided station up until 1990, it both 
separated and connected the occupied 
former German capital.
 The station was inaugurated during 
the German Empire in 1882, and almost 
eighty years later, in 1961, it was turned 
into a border-crossing point after the 
Berlin Wall was built. From thereon, the 
main station served as the last stop on 
the West-East railway dividing the former 
German capital. A year later the eastern 
part of the station was rendered accessi-
ble only through the Palace of Tears, built 
as a departure hall for passengers exiting 
the GDR. Eelam-Tamil refugees reached 
the Palace of Tears with the S-Bahn arriv-
ing from Schönefeld Airport.
 Together with Western German visitors, 
departing GDR citizens and other border 
crossers, Eelam-Tamil refugees went 
through the GDR border controls to reach 
the West through the widely-branched 
border station Friedrichstraße. The ref-
ugees were provided a relatively safe 
passage with the help of GDR-issued 
transit visas. Indeed, the East German 
government had no intention of allowing 
Eelam-Tamil refugees to stay in East 
Berlin longer than necessary. West Ger-
many only granted limited recognition of 
GDR statehood sovereignty. This meant 
that border controls were absent on the 
West German side for people coming 
from the East, as the West German au-
thorities considered GDR citizens as their 
own. This loophole enabled Eelam-Tamil 
refugees to enter West Berlin without 
a visa. In contrast with the experiences 
of German citizens, for whom partition 
created numerous impossibilities of free 
movement, for the Eelam-Tamil refugees 
that very same partition made their 
movements possible.
 The GDR transit visa for Eelam Tamils   
was however invalid in West Berlin. Upon 
arrival they suddenly became undocu-
mented. From the western part of Fried-
richstraße station, Eelam Tamils   headed 
in different directions. While the majority 
took the S-Bahn to Zoologischer Garten, 
some Eelam Tamils   embarked upon 
West Berlin‘s subway network and were 
to stay in the city.

Friedrichstraße 

கடவுே்ேீட்டுமற்றுப் சபொனொரக்ள்  அ�ன் 
கொரணமொக இங்கிருந்து தவவ்சவறு 
�ிலேகளிை் ேி�றிப்சபொயினர ்ஈழ�்�மிழ-
ரக்ள்  தபரும்பொன்லமயினர ்த�ொடருந்து 
வழியொக Zoologischer Garten �ிலேலய 
சநொக்கிே் தேை்ை  ஏலனசயொர ்சமற்கு 
தபரை்ினின் ரங்க�் த�ொடருந்து  
(U-Bahn) வழியொக தபரை்ின் நகர�்ல� 
�மது வொழ்விடமொக்கினர்



Zoologischer Garten எனும் த�ொடருந்து 
நிலைய�்�ிை் வந்து சேரந்்�தும், ஈழ-
�்�மிழரக்ளுக்கு இரண்டு வழிகள் �ொன் 
ேொ�்�ியமொக இருந்�ன: சமற்கு சேரம்ன் 
நகரங்களுக்கு இட்டுே் தேை்லும் த�ொட-
ருந்�ிை் த�ொடரந்்து பயணிப்பது அை்ைது 
சமற்கு தபரை்ின் இன் அக�ிமுகொம்களிை் 
அலடக்கைமொவது. ஏற்கனசவ �ஞ்ேம் 
புகுந்து சமற்கு தபரை்ின் இை் வொழ்ந்து 
தகொண்டிருந்� ஈழ�்�மிழரக்ள் பு�ி�ொக 
வந்�வரக்ளுக்கு அவரக்ள் சமற்தகொ-
ள்ளசவண்டிய பயணம் த�ொடரப்ொன 
உ�விகலள வழங்கினர.் கூடசவ தேன்று 
அவரக்லள வழியனுப்பியும் லவ�்�னர.்   
 சமற்கு சேரம்ன் நகரங்களுக்கு இட்டுே் 
தேன்ற விசேட த�ொடருந்துகள் பிர�ொன 
நகரங்களொன Frankfurt, Köln, Hamburg 
அை்ைது München சநொக்கிப் பயணி�்�ன. 
எை்லைக்கொப்பு அரண்கள் சபொை இயங்கி 
வந்� இந்��் த�ொடருந்துகளிை் சேரம்ன் 
பொதுகொவைரக்சள பயணிகளின் கடவுே்ேீ-
ட்டுகலள சேொ�லனயிட்டனர.் இதுவலர 
BRD இை் எவ்வி� ேட்டர�ீியொன அக�ி 
உரிலமயும் சகொரொ� ஈழ�்�மிழரக்ள் 
கடவுே்ேீட்டுப் பரிசேொ�லனயின் சபொது 
இந்� த�ொடருந்�ிசைசய அந்�க் சகொரி-
க்லகலய முன்லவ�்�னர.் இ�ிை் பைர் 
ேிறு குழுக்களொகப் பயணி�்�னர ்என்பது 
குறிப்பிட�் �க்கது.  
 1981 ஆம் ஆண்டு ேூலை மொ�ம் யொழ் 
நகரிை் நிகழ்ந்� �மிழ் இனப்படுதகொ-
லையின் விலளவொக, ேூலை மொ��்�ிை் 
இருந்து சமற்கு தபரை்ின் இை் அலமந்� 
Zoologischer Garten என்ற த�ொடருந்து 
நிலையம் ஈழ�்�மிழரக்ளுக்கு ஒரு 
முக்கிய லமயப்புள்ளியொக மொறியது. 
�மிழ் இனப்படுதகொலையிை் இருந்து 
�ப்பியவரக்ள் தவகு ேிை நொட்களுக்குள் 
இந்��் �ரிப்பிட�்ல� வந்�லடந்�னர.் 
சமற்கு தபரை்ின் இன் நிரவ்ொகசமொ �ிடீர் 
அலைதயன வந்�ிறங்கிய ஈழ�்�மிழரக்-
ளுக்கு எவ்வொறு அலடக்கைம் தகொடுப்பது 
என்ப�ற்கொன எவ்வி� ஆய�்�ங்களுமி-
ன்றி�் �ிணறியது. ஒரு ேிை நொட்களுக்கு-
ள்சளசய நகர�்�ிை் இருந்� அலன�்து 
உலறவிடங்களும் நிரம்பி விட்டன. 
அ�லன�் த�ொடரந்்து நூற்றுக்கணக்கொன 
ஈழ�்�மிழரக்ள் �ங்குவ�ற்கு இடமின்றி 
Zoologischer Garten எனும் த�ொடருந்து 
நிலைய�்�ிசைசய பை வொரங்களுக்கு 
சமை் �ங்கசவண்டி வந்�து. ஒரு ேிைர,் 
அண்லமயிை் உள்ள Tiergarten எனும் 
இட�்�ிை் �ற்கொைிகமொன உலறவிடங்கள் 
அலம�்�னர.் 

Am Zoologischen Garten angekommen 
blieben den eelam tamilischen Geflüch-
teten in der Regel nur zwei Möglich- 
keiten: die Weiterreise an Bord von west-
deutschen Transitzügen, die die von  
der DDR eingemauerte westdeutsche 
Enklave mit dem Rest der BRD verban-
den, oder das Ausharren in Asylunter-
künften in West-Berlin. Eelam tamilische 
Helfer*innen, die schon länger in der 
Stadt waren, warteten oft am Bahnhof 
und halfen den Neuankömmlingen  
dabei, sich in der Fremde zu orientieren.  
Sie bereiteten die Menschen auf die 
lange Zugfahrt vor und begleiteten sie  
in der Regel bis zur deren Abfahrt.
 Die Ausreise an Bord von Transitzüge 
brachte die geflüchteten Menschen 
nach Frankfurt, Köln, Hamburg oder 
München, den Hauptzielen dieser Son-
derfahrten. Da die Züge wie fahrende 
Grenzen funktionierten – sie fuhren ohne 
Unterbrechung durch die DDR –, waren 
sie mit westdeutschen Grenzbeamten 
ausgestattet, die die Passagiere kontrol-
lierten. Angesichts dieser Passkontrollen 
mussten viele der geflüchteten Eelam 
Tamil*innen, die bislang formell noch 
kein politisches Asyl in der BRD ersucht 
hatten, dies an Bord der Transitzüge tun. 
Andernfalls drohte ihnen die sofortige 
Abschiebung. Viele der geflüchteten 
Menschen reisten in Gruppen. Sie fielen 
allein wegen ihrer dunklen Hautfarbe 
auf. Es war für sie in Europa unmöglich, 
unsichtbar zu bleiben. Dies wurde oft zu 
ihrem Verhängnis.
 Schon im Juli 1981 wurde der Bahnhof  
Zoologischer Garten als Folge der  
anti-tamilischen Pogrome in Jaffna im 
Vormonat des gleichen Jahres zu einer 
zentralen Anlaufstelle für eelam tamili-
sche Geflüchtete in West-Berlin. Mehrere  
hunderte Eelam Tamil*innen, die vor die-
sen Pogromen flohen, erreichten inner- 
halb weniger Tage den Westteil der 
Stadt. Die West-Berliner Verwaltung war 
mit der unerwarteten Ankunft der Men-
schen schnell überfordert: es gab nach 
wenigen Tagen keine freien Unterkünfte 
mehr in der Stadt. Hunderte Eelam  
Tamil*innen strandeten am Bahnhof Zoo, 
wo sie gezwungen waren, über mehrere 
Wochen zu übernachten. Manche Eelam 
Tamil*innen zog es in den naheliegen-
den Tiergarten, wo sie sich provisorische 
Schlafplätze bauen mussten.

Arriving at Zoologischer Garten, 
Eelam-Tamil refugees were usually con-
fronted with two options: either continue 
their journey on board West-German 
transit trains, that connected the enclave 
walled-in by the GDR with the rest of 
West Germany, or stay in refugee camps 
in West Berlin.  Eelam-Tamil volunteers 
who had been in the city for much longer 
often awaited newcomers to help navi-
gate their way through these unfamiliar 
spaces. They prepared the new arrivals 
for their long train journeys to the West 
and usually accompanied them up  
until their departure. 
 The transit trains departing from 
Zoologischer Garten then brought the 
Eelam-Tamil refugees to Frankfurt,  
Cologne, Hamburg or Munich, the main 
destinations of these special trains.  
Since the trains functioned like borders-
on-wheels—passing through the GDR  
without stops—they were equipped 
with West German border guards who 
checked the trains’ passengers. In view 
of these passport controls, many of the 
Eelam-Tamil refugees who had so far not 
formally applied for political asylum in 
West Germany, had to do so on board 
these transit trains. Otherwise they would 
have faced immediate deportation.  
Many of the refugees travelled in groups. 
They easily attracted attention merely 
based on their dark skin tones. It was 
impossible for them to remain invisible 
in a very white Europe. This often turned 
into their demise. 
 As early as July 1981, Zoologischer  
Garten became a central assembly point 
in West Berlin for Eelam-Tamil refugees 
who had fled the anti-Tamil pogroms  
in Jaffna the previous month. Hundreds 
of Eelam Tamils reached the western  
part of the city within only a few days. 
West Berlin’s municipalities were quickly 
overwhelmed with the unexpected arrival 
of these foreign people. After only a  
few days, accommodations across the 
city were collapsed. Hundreds of Eelam  
Tamils were stranded at the station, 
where they were often forced to spend 
several weeks. Some Eelam Tamils were 
drawn to the nearby Tiergarten park, 
where they built temporary shelters.

Zoologischer Garten



சமற்கு தபரை்ின் இை் அலடக்கைம் 
ச�டிய மக்கள் குறுகிய கொைம் மட்டும் 
வொழ்வ�ற்கு  அை்ைது த�ொடரந்்து வொ-
ழ்வ�ற்கு தவவ்சவறு அக�ி முகொம்களிை் 
�ங்கலவக்கப் பட்டனர்  இ�ிை் தபரு-
ம்பொைொன இடங்கள் அக�ிகள் வொழ்வ�-
ற்கொன உலறவிடங்கசள அை்ை  மொறொக  
தேயை் இழந்� விடு�ிகள்  முன்னொள் 
மரு�்துவமலனகள்  ேிலறே்ேொலைகள்  
உடற்பயிற்ேிக் கூடங்கள் மற்றும் வே�ிகள் 
குலறந்� வீடுகள்  இலவ எை்ைொமும் 
ஈழ�்�மிழரக்ளுக்கு �ற்கொைிக அக�ிமு-
கொம்களொக அறிவிக்கப்பட்டன  சமற்கு 
தபரை்ின் இன் Spandau, Schöneberg, 
Wedding மற்றும் Kreuzberg எனும் மொவ-
ட்டங்களிை் அவரக்ளுக்கு வொழ அனும�ி-
க்கப் பட்டது  இன்றும் இச� இடங்களிை் 
ஈழ�்�மிழரக்லளக் கொண முடியும்   
 தபரும்பொன்லமயொன �மிழரக்ளுக்கு 
ஏசனொ சமற்கு தபரை்ின் என்பது ஒரு 
விரும்ப�்�க்க பகு�ியொக இருக்கவிை்லை  
�னது அரேியை் நிலைப்பொட்டினொை் 
வலரயறுக்கப்பட்ட ஒரு தபொருளொ�ொர-
�்ல��் �ொன் �னது மக்களுக்கு அ�னொை் 
வழங்க முடிந்�து  அச� ேமயம்  த�ொழிை் 
தேய்வ�ற்கும்  ேலமப்ப�ற்குமொன 
�லடகள்  அரேியை் நிை இயை் கொரண-
ங்களினொை் ஏலனய நகரங்களிை் இருந்து 
த�ொடரப்ற்ற நிலை மற்றும் சமலும் 
சமலும் இறுக்கம் அலடந்� புகைிடே் 
ேட்டங்கள்  இலவ அலன�்தும் இந்� 
நகர�்ல�யும்  ஏன் இந்� நொட்லடயும் கூட 
விரும்ப�் �கொ�த�ொன்றொக மொற்றியது  
எனசவ  இங்கு வொழ சநரந்்� மக்கள் விரு-
ம்பியது ஒன்று மட்டுசம  வலரயறுக்கப்ப-
டொ� நம்பிக்லக �ரும் BRD இன் ஏலனய 
நகரங்களுக்கு மொற்றப்படுவது   
 இ�ன் கொரணமொகசவ  தபரை்ின்  
வந்�லடந்� தபரும்பொைொன �மிழ் மக்கள் 
�ொம் வந்� சவக�்�ிசைசய இந்� நகரின் 
வொழ்விை் இருந்தும்  மன�ிை் இருந்தும் 
தவளிசயறினர்  எஞ்ேி இருந்�வரக்ள் 
த�ொடரப்ுகளற்ற இந்� நகர�்�ிை் �மது 
வி�ிலய ஒப்பலட�்�னர்  இன்று அவ-
ரக்ளின் எண்ணிக்லக மொர ்3000 என்று 
கரு�ப்படுகின்றது
 அன்று தபரை்ின் நகர�்ல�க் கடந்து 
தேன்ற தபரும்பொைொன �மிழரக்ள்  இன்று 
தவவ்சவறு இடங்களிை் வொழ்கின்றனர்

Menschen, die kurzzeitig oder langfristig 
in Berlin blieben, wurden in verschiedene 
Asyllager umverteilt. Viele dieser Lager 
waren keine klassischen Geflüchteten-
unterkünfte, sondern heruntergekomme-
ne Hotels und Hostels, die die Menschen 
temporär beherbergen sollten. Auch ehe-
malige Krankenhäuser, Sozialwohnun-
gen, Turnhallen oder Kasernen wurden 
provisorisch zu Unterkünften für geflüch-
tete Eelam Tamil*innen umgebaut. Eelam 
Tamilische Menschen wurden in der Re-
gel in die West-Berliner Bezirke Spandau, 
Schöneberg, Wilmersdorf, Wedding und 
Kreuzberg geschickt, wo sie oft auch 
heute noch leben.
 Für die meisten Eelam Tamil*innen,  
die damals die Stadt erreichten, bot West- 
Berlin aufgrund der politischen Situation 
jedoch wenige ökonomische Perspek-
tiven. Es war kein reizvoller Ankunftsort. 
Die restriktiven Arbeitsbedingungen, die 
alltäglichen Einschränkungen für ge-
flüchtete Menschen, die politische und 
geographische Isolation der Stadt oder 
die immer strenger werdenden west-
deutschen Asylgesetze sprachen gegen 
Berlin – für die meisten sogar gegen  
die BRD als Ganzes. Die Menschen, die 
dort angekommen waren, hofften des-
halb auf eine schnelle Umverteilung in 
eine andere westdeutsche Stadt, in der 
man* mehr Perspektiven sah, aus der 
man*, wenn nötig, einfacher in ein ande-
res Land fliehen konnte.
 Die Mehrheit der Eelam Tamil*innen, 
die in Berlin ankamen, verließen dem-
nach die Stadt, sobald sie konnten.  
Sie leben heute an anderen Orten, sehr 
häufig in ganz anderen Ländern als 
Deutschland. Im Berlin selbst verblieben 
nur ca. dreitausend Eelam Tamil*innen – 
ein sehr geringer Teil der Exilgemeinde in 
Deutschland, in Europa und im Westen. 
Und dennoch bleibt die wiedervereinte 
deutsche Hauptstadt mehr als nur eine 
vage Erinnerung an eine politische Kar-
tierung und einen politischen Moment, 
den es nicht geben sollte, aber dennoch 
gab und ihnen das Überleben erlaubte. 
Berlin war die Stadt, die für sie ein Ende 
sowie einen Anfang markierten. Die 
deutsche Stadt befand sich plötzlich auf 
einer neuen Karte, die von Menschen 
gezeichnet wurde, die es weder hier 
noch dort geben sollte – und es sie den-
noch gab, und weiterhin geben wird.

Those who remained in Berlin were  
redistributed to various refugee camps 
within the city. Many of these camps 
were not actually refugee shelters, but 
run-down hotels and hostels that were 
repurposed to become makeshift  
housing for refugees. Former hospitals, 
council estates, gyms and military bar-
racks were also temporarily converted 
into accommodation for Eelam-Tamil 
refugees. They were usually sent to the 
Western boroughs of Spandau, Schöne-
berg, Wilmersdorf, Wedding and Kreuz-
berg, where they often still live today.
 For most Eelam Tamils   who reached 
the city at that time, West-Berlin offered 
scarce economic prospects due to  
the political situation of partition. It was 
far from being a desirable place to stay 
in. West Berlin, and West Germany  
as a whole, was far from hospitable for 
Eelam-Tamil refugees due to
restrictive working conditions, the politi-
cal and geographical isolation of the city 
and the increasingly strict West German 
asylum laws. The people who had arrived 
in West Berlin hoped for quick realloca-
tion to other West German cities which 
offered better living prospects, and better 
chances of fleeing to other countries.
 The majority of Eelam Tamils   who ar-
rived in Berlin thus left the city as soon as 
they could. Today they live in other cities 
and towns, very often in countries other 
than Germany. Only around three thou-
sand Eelam Tamils   remained in Berlin, a 
very small portion of the exile community 
living in Germany, Europe and the West 
as a whole. Still the reunited German 
capital is more than just a vague memory 
of a political cartography. Berlin was the  
city that marked both beginning and 
an end for Eelam-Tamil refugees. The 
city suddenly found itself on a new map 
drawn by people who, according to 
many, should not exist neither here nor 
there. Yet they did exist, and will continue 
to do so. 
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mit eingegliedert und die Grenze ver-
schob sich hiermit von den polizeilichen 
Passkontrollen zu den Schaltern der 
Fluggesellschaften. Diese Regelung gilt 
auch heute noch und ist der wichtigs-
te Grund, warum Asylbewerber*innen 
mehrheitlich nicht mehr mit Flugzeugen 
fliehen (können) und sich stattdessen 
über gefährliche Land und Seewege in 
die Ferne begeben müssen. 
 Für Eelam Tamil*innen, die bis dahin 
mit Aeroflot und Interflug Maschinen die 
DDR erreichten, verschloss sich von da 
an der Zugang zur Luftroute. Als Folge 
dieses Beschlusses fiel die Zahl der tami- 
lischen Asylbewerber*innen, die bis dahin 
das größte Kontingent an Geflüchteten  
in der BRD ausmachten, innerhalb nur ei- 
nes Jahres von 23.5% Prozent auf nur 
noch 4%. Diese rassistische Regulierung 
wurde nur ein Jahr später auf andere asyl- 
suchende Gruppen ausgeweitet. Der  
tamilische Exodus kam damit jedoch nicht  
zu Ende. Er verlagerte sich stattdessen. 

On July 15, 1985, the so-called “Tamil 
Regulation” was implemented. From 
thereon Eelam Tamils   who did not hold 
valid entry documents for West Germany 
were denied entry at the largest airport of 
the GDR, Schönefeld Airport. This border 
control collaboration was a precedent, 
both within divided-German history and 
within aviation history. It became the  
first such cooperation between the two 
rival German states. 
 As part of the deal the East Berlin gov-
ernment was rewarded with a lucrative 
loan of 250 million DM, which temporarily 
ensured the longevity of the bankrupt 
state. Eelam Tamils   thus became the first 
ethnic group to be denied the right to 
transit and to asylum by both West Ger-
many and the GDR. The “Tamil Regula-
tion” was the beginning of the process of 
hollowing out the West German constitu-
tional right to asylum. In 1992, two years 
after reunification, this process finally 
ended in the infamous Asylkompromiss 
(Asylum Compromise).
 The “Tamil Regulation” also forced 

15. ஆடி 1985 அன்று அழுனர ்த ை் ட் 
சகொை் அரேொங்கம் சகொரிக்லகயிட்ட  
�மிழ்மக்கள் வரவுக்கட்டுப்பொடு  அமு-

லுக்கு வந்�து  அன்றிைிருந்து ேரியொன 
கடவு ஆவணங்கள் இை்ைொ� ஈழ�்�மி-
ழ்மக்களுக்கு  டிடிஆர ்இன் மிகப்தபரிய 
விமொனநிலையமொன  சேொனதபை்ட் வி-
மொனநிலைய�்�ிை் நலழவு �லடதேய்ய-
ப்பட்டது  இது சேரம்னிய வரொைொற்றிை் 
மட்டுமிை்ைொமை் ேரவ்ச�ே விமொனப்சபொ-
க்குவர�்�ின் வரைொற்றிலும் மு�ன்முலற-
யொக நடந்�து  இரண்டு சேரம்னிய  
அர களின் மு�ைொவது இவ்வொறொன 
கூட்டு ஒப்பந்�மொக இது விளங்கியது  
 கிழக்கு சேரம்னி அரேொங்க�ிற்கு  
இ�ற தகன ஒப்பந்�க்கடனொக 250  
சகொடியும் வழங்கப்பட்டது  இந்� உ�விசய 
வீழந்�ிருந்� கிழக்கு சேரம்னிலய 
�ற்கொைிகமொகக் கொப்பொற்றியது  இ�னொை் 
இரண்டு சேரம்னிய நொடுகளொலும் பிர-
�்�ிசயகமொக புகைிட�ிற்கும்  இடமொற்றப் 
சபொக்குவர�்�ிற்கும் உரிலம வழங்கப்ப-
டொ� மு�ை் இனமொக ஈழ�்�மிழ்மக்கள் 
ஆகினர்   �மிழ்மக்கள்வரவுக்கட்டுப்பொடு  
எனப்பட்ட இே்ேட்டம்  சமற்கு சேரம்னி 
தகொடு  �துவந்� புகைிட�்�ிற்கொன 
அடிப்பலட உரிலமலய விலைசப-
ேியது  சேரம்னி ஒன்று சேரந்்�தும் 
1992ம் ஆண்டு  புகைிடே் ேமரேம்  
என்ற ேட்ட�்�ிை் இது தகொண்டுவந்து 
முடிக்கப்பட்டது   
 அல�விட �மிழ்மக்கள் வரவுக்க-
ட்டுப்பொடு  என்ற �ீரம்ொனம்  விமொன-
சேலவகலள கடவு ஆவணங்கலள 
விமொன�்�ினுள் நலளயுமுன் பரிசேொ-
�லன தேய்யும்படி கட்டொயப்படு�்�ியது  
இ�ற்குமுன் ஒரு விமொனப்பிரயொண�்�ி-
ற்கு பிரயொணே்ேீட்சட சபொதுமொன�ொய் 
இருந்�து  �ஞ்ேம் ச�டிய மக்களுக்கு  
விமொனப்சபொக்குவர�்ல� நொட இது ஒரு 
முக்கிய அடிப்பலடயொக இருந்�து  ஆவ-
ணப்பரிசேொ�லனலய ேீரொகே் தேய்யொ� 
விமொனசேலவகள்  �குந்� ஆவணங்கள் 
இை்ைொ� பிலரயொணிகலள �ம்தேைவி-
சைசய �ிருப்பி அனுப்பசவண்டும் என 
அறிவிக்கப்பட்டது  இப்படிசய விமொனசே-
லவகள் நொடுகளினது எை்லைக்கட்டுப்பொடு 
�ீரம்ொனங்களுடன் ஒருங்கிலணக்கப-
ட்டன  இ�ொனை் நொட்டினது சபொைிேொரின் 
கடவுே்ேீட்டுப்பரிசேொ�லன நொட்டின் 
எை்லைலயவிட்டு விமொனசேலவகளின் 
தக ண்டருக்கு மொறியது  இக்கட்டுப்பொ-
சட இன்றுவலர நிலை�்�ிருக்கிறது  
இ�னொதைசய புகைிடம் ச�டுசவொர் 
இன்றுவலர அ�ிகளவிை் வொன்வழிசய 
வரொமசைொ  வரமுடியொலமயொசைொ  ஆப-
�்�ொன �லரவழிப்பயணங்கலளயும்  
கடற்பயணங்கலளயும் கடுந்த�ொலைவி-
ற்கு சமற்தகொள்கின்றனர்  
 அசயதரொப்தைொட் மற்றும் இண்டர் -
ப்லுக் விமொனங்களிை் டி டி ர ்  அலடந்� 
ஈழ�்�மிழரக்ளுக்கு விமொனப்பயண�்ல� 
அ கமுடியொமை் ஆனது  இந்� முடிவின் 
விலளவொக பி அர ்டி யிை் அ�ிகமொ-
கப் புகைிடம் சகொரிய �மிழ்மக்களின் 
எண்ணிக்லக ஒசர வருட�்�ிை் 23,5% 
இை் இருந்து 4% இற்கு குலறந்�து   

ஈழ�்�மிழரிலடசய பரிசேொ�ிக்கப் 
பட்ட இந்� இனவொ�மொன கட்டுப்பொடு  
வருட�்�ிற்கு பின்னர ்ஏலனய புகைிடம் 
சகொரும் இனங்களுக்கும் தேை்லுபடி-
யொக்கப்பட்டது  �மிழ்மக்களின் ஆயுள் 
�ஞ்ேம்  அ�்ச�ொடு முடியவிை்லை   
வழிமொற்றொம் தபற்றது

Am 15. Juli 1985 trat die von der Kohl 
Regierung geforderte sogenannte  
„Tamilen Regulierung“ in Kraft. Von die-
sem Tag an wurden Eelam Tamil*innen, 
die keine gültigen Einreisedokumente  
für die BRD hatten, die Einreise in  
die BRD über den größten Flughafen  
der DDR, dem Schönefelder Flughafen, 
verwehrt. Dies war ein Präzedenzfall –  
sowohl in der deutsch-deutschen  
Geschichte, als auch in der Luftfahrt- 
geschichte. Es wurde zur ersten derarti-
gen Kooperation zwischen den beiden  
rivalisierenden deutschen Staaten. 
 Die Ost-Berliner Regierung wurde hier-
für mit einem lukrativen Kredit in Höhe  
von 250 Millionen DM belohnt, der das 
Weiterbestehen des längst bankrotten 
Staates temporär absicherte. Eelam 
Tamil*innen wurden damit zur ersten eth- 
nischen Gruppe, der das Recht auf Transit 
und Asyl von der BRD sowie der DDR  
gesondert verwehrt wurde. Die „Tamilen  
Regulierung“ war der Beginn der Aus-
höhlung des westdeutschen Grundrechts  
auf Asyl, die 1992, zwei Jahre nach der 
Wiedervereinigung, schließlich im soge-
nannten „Asylkompromiss“ endete. 
 Die „Tamilen Regulierung“ zwang  
darüber hinaus auch Fluggesellschaften 
dazu, die Einreisedokumente von Passa-
gieren vor dem Boarding zu prüfen. Bis 
dato konnte man* einen Flug lediglich 
mit gültigem Flugticket antreten. Für 
schutzsuchende Menschen war dies ein 
maßgebliches Kriterium, das ihnen den 
Zugang zum Luftverkehr ermöglichte. 
Fluggesellschaften, die der neuen  
Visumskontrolle nicht nachkamen, muss-
ten die Kosten für die Rückführung von 
Passagieren ohne gültige Einreisedoku-
mente selbst tragen. Airlines wurden  
somit direkt in das staatliche Grenzregime 
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airlines to check passengers’ entry doc-
uments prior to boarding. Up until then, it 
was possible to board a flight  
with a valid travel ticket only. For people 
seeking state protection this was a key 
criterion that gave them access to air 
transportation. Airlines that did not com-
ply in assuring that their passengers  
met the required visa regulations were 
forced to pay the costs of return for those 
without a valid entry visa. 
 Airlines became a direct part of  
enforcing state border regimes, and the 
border thereby shifted from immigration 
control desks to airline counters. This 
regulation is still applied today and is the 
most crucial reason why the majority of 
asylum seekers can no longer flee by 
plane, instead they are forced to travel on 
long and perilous land and sea routes. 
 For Eelam Tamils access to Aeroflot 
and Interflug flight routes was from that 
point on closed off. As a result of this  
regulation, the number of Eelam-Tamil 
asylum seekers, who had previously 
made up the largest quota of refugees  
in West Germany, fell from 23.5% to just 
4% within a year. This racist regulation 
would within the following year be ex-
panded to other asylum-seeking groups. 
The Tamil exodus however did not end 
there. It shifted instead.


