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Mon är ett folk i Burma på 
över åtta miljoner. En min-
dre del lever i västra Thai-
land. Den 4 februari 2012 
firade mon-tillhöriga från 
olika orter i Sverige natio-
naldag i Stockholm.

Platsen var IOGT-NTO-gården och 
firandet skedde i samarbete med För-
eningen Varma Handen. Monfolket 
anses ha börjat invandra till området 
de lever i nu redan för 5 000 år sedan. 
De är theravadabuddhister. Monfol-
ket ska ha fått kontakt med buddhis-
men så tidigt som på 200-talet före 
vår tideräkning, via sjöfarare. På 100-
talet hade buddhismen definitivt nått 
dem genom munkar utsända av kung 
Ashoka i Indien.

År 573 grundades ett monkunga-
rike, Hongsavatoi. 1757 invaderade 
och ödelade burmaner det sista mon-
kungariket och det införlivades med 
Burma.

Monfolkets nationaldag firad
Burmas regering utsätter än 

idag monfolket för förtryck. Särskilt 
språket, som till hör mon-khmersprå-
ken, är hotat.

De största flyktingsamfällighe-
terna från monfolket utanför Burma 
finns i Thailand. Till USA, Austra-
lien, Kanada, Nederländerna, Norge, 
Danmark, Finland, och Sverige har 
mindre grupper också kommit.

På mon-nationaldagen i Stock-
holm sjöngs flagg– och nationalsång-
er. Buddhistmunken Dyk Syk Saunn 
som själv är mon välsignade evene-
manget. Danser visades och Mirjam 
Bäckman och Tim Jaques talade från 
Varma Handen, liksom olika monre-
presentanter.

Traditionell mat av olika slag fanns 
att tillgå för både nationaldagsfirare 
och oss besökare. Och en insamling 
genomfördes till ett flyktingsjukhus i 
Kwan Khalok Khanee.

Henrik Persson

Under nationaldagen hölls tal, visades danser och sjöngs sånger. Foto: Henrik Persson
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Mon-skrift på palmblad. Monskriften är indiskt baserad. Burmanerna övertog monskriften 
när de erövrat monområden under Anawrathaepoken. Foto: Henrik Persson

På nationaldagsfirandet bjöds på mat ur mon-traditionen. Foto: Henrik Persson


