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Abstract 

The violent uprisings in Myanmar between 2012-2014 sparked a big interest in the media              

around the world. The uprisings which resulted in many casualties and the destruction of              

muslim owned shops and mosques left around 140.000 IDPs. In an interview with Time              

Magazine’s Hannah Beech, the leader of the group claimed to be responsible for instigating              

the violence, Ashin Wirathu likened muslims to animals and encouraged burmese buddhists            

to shun muslims. Since the article was released an independent american organization which             

sympathizes with Wirathu and his ‘golden burmese’ 969 movement created a web page             

dedicated to portray a nuanced image of the movement and to clear up what they have                

claimed to be a number of false reports propagated by western media. This essay investigates               

the american support movement by analysing their english web page through the method of              

content analysis and by applying a propaganda theoretical framework to the final discussion.             

The aim of the essay is to identify what kind of image of Buddhism and Ashin Wirathus 969                  

movement the support group wants to portray and to explain this in the context of Myanmars                

colonial and postcolonial history.  
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1. Inledning 

Våldsamma upplopp som resulterar i dödsfall, förstörelse och rasism är i regel inte något som               

brukar förknippas med buddhistiska munkar. I Myanmar har det under de senaste åren gått att               

bevittna hur kravaller med munkar i spetsen attackerat landets muslimska minoriteter som            

bland annat fått sina hem, butiker och moskéer förstörda. Rykten om hur buddhistiska             

kvinnor ska ha blivit våldtagna och tvingade att konvertera till islam av muslimska män har               

skapat oro bland några av landets munkar som blivit militanta och i vissa fall våldsamma. En                1

av de mest uppmärksammade rösterna hos dessa munkar är Ashin Wirathu som bland annat              

propagerat för ändrade lagstiftningar som skall göra religiösa konverteringar svårare och           

begränsa antalet barn tillåtna hos muslimska familjer. Wirathu påstår exempelvis att           2

muslimer försöker ta över områden i Myanmar genom att föda ett stort antal barn samt mygla                

till sig höga positioner inom Aung San Suu Kyis parti, National league for democracy (NLD).              

Han uppmanar därför buddhister att organisera sig genom att bojkotta företag ägda av              3

muslimer och enbart handla i butiker tillhörande andra buddhister. Kampanjen eller rörelsen            

har han valt att kalla 969 vilket är en nummerkombination som symboliserar Buddhans nio              

kvalitéer, dharmans sex karaktärsdrag och sanghans nio egenskaper.   4

Efter mycket internationell medial uppmärksamhet av Wirathu och 969 kom en grupp            

amerikanska theravadabuddhister med kopplingar till Myanmar att skapa en engelskspråkig          

hemsida dedikerad 969-rörelsen. Hemsidans anonyma skapare har uttryckt ett starkt ogillande           

av den medierapportering som cirkulerat kring 969 och dess grundare vilket är varför denne              

valt att framställa ‘den sanna’ bilden av rörelsen och Wirathus budskap.   5

I den här uppsatsen kommer jag att försöka förklara den amerikanska stödorganisationen i             

relation till 969, Wirathu och två versioner av burmesisk nationalism. Arbetet kommer att             

belysa Myanmars möte med kolonialismen för att skapa en bild av det utgångsläge som dessa               

organisationer växt fram ur. Jag hoppas att kunna ge ett utförligt svar på vilket typ av                

budskap den amerikanska 969-rörelsen vill förmedla till västvärlden, vilket är varför jag valt             

1 Steinberg, David I.“Myanmar’s militant monks smash stereotypes”, 2014, eastasiaforum.org 
2 Giftemål mellan personer tillhörande olika religioner måste tillåtas av kvinnans föräldrar och lokala 
myndigheter. Gravers, Mikael. “Anti-Muslim Buddhist Nationalism in Burma and Sri Lanka”, 
2015:14-15 
3 969 Movement, “what is 969 movement” 969movement.org 
4 969 Movement, “969”, 969movement.org 
5 969 Movement, “what is 969 movement” 
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att ta med ett propagandateoretiskt perspektiv som kommer att närvara under hela arbetets             

gång. Uppsatsen ämnar inte göra en djupgående analys av hur muslimers situation i Myanmar              

ser ut, även om detta kommer att belysas i kapitel tre, utan istället fokusera på den bild av                  

islam och buddhismen som Wirathu och den amerikanska 969 uttrycker. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka en amerikansk stödorganisation till 969-rörelsen i            

relation till Myanmars koloniala, postkoloniala och politiska historia. Ytterligare ett syfte är            

att analysera kopplingen religion och våld i Myanmar med fokus på 969-rörelsen och dess              

bild av buddhismen med stödorganisationens engelska hemsida som utgångspunkt. Frågorna          

av vilka jag ämnar att besvara har jag formulerat följande: 

- Vilken bild av buddhismen och 969-rörelsen vill den amerikanska stödgruppen          

förmedla till väst, skiljer den sig från Ashin Wirathus bild och hur kan den              

problematiseras? 

- Hur kan 969 placeras in i Myanmars koloniala, postkoloniala och politiska historia? 

1.2 Teori  

Uppsatsen kommer främst att arbeta utifrån perspektivet propagandateori och kommer genom           

att hålla tidigare forskning inom området i åtanke analysera hur den amerikanska stödgruppen             

till 969 motiverar rörelsens antimuslimska budskap och dess bild av Buddhism i de tal och               

artiklar som publicerats på gruppens hemsida. [För att minimera risken av förvirring då bägge              

grupper använder sig av samma namn har jag därför valt att kalla den amerikanska 969 för                

969US, och den burmesiska för 969MM.] 

Analysen kommer inte att förhålla sig inom en specifik referensram eller modell utan snarare              

utgå från observationer i materialet vilka sedan diskuteras i dialog med existerande teorier om              

propagandateknik. Jacques Elluls teori om rationell och irrationell propaganda utgör därför en            

användbar grund för diskussion. 

Om irrationell och rationell propaganda skriver Elull att propaganda riktar sig till individens             

känslor och passioner som i sin natur är irrationella genom att tala till individens förnuft och                

erfarenheter i form av fakta och information. Målet för propagandisten är att producera en              

irrationell respons hos en individ eller grupp som samtidigt verkar rationell och logisk.             
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Människan vill agera förnuftigt och vill därför förlita sig på fakta eller tidigare erfarenheter              

som kan ligga till grund för att rättfärdiga hennes handlingar.   6

Propaganda och information har vissa likheter men propaganda bör inte uppfattas som            

information då den till skillnad från information inte har som syfte att förmedla objektivitet              

utan alltid har ett bakomliggande syfte, nämligen att gynna propagandisten. Att definiera vad             7

det är exakt som utgör propaganda och vad dess syfte är kan vara svårt, särskilt eftersom att                 

det redan existerar ett stort och inte alltid överensstämmande utbud av definitioner.            

Nationalencyklopedin beskriver propaganda som “[En] mer eller mindre systematiskt         

bedriven verksamhet som syftar till att med hjälp av språk, bilder eller andra symboler              

påverka människors åsikter, värderingar eller handlingar i en bestämd riktning.”   8

Med denna definition blir det svårt att särskilja propaganda från övertalning vilket är varför              

Garth S. Jowett och Victoria O’Donnels definition bör nämnas. Jowett och O’Donnel menar             

att propaganda är en form av kommunikation som skiljer sig från övertalning av den              

anledning att den ämnar att främja propagandistens mål till skillnad från övertalning som är              

en ömsesidig transaktion vars mål är att tillgodose båda parter.  9

Ellul menar att den breda och allmänt accepterade definition av propaganda som något vars              

syfte är att förändra människors tankar eller åsikter för att förmå dem att ta till sig en ideologi                  

eller doktrin är föråldrad och felaktig. Detta med anledning av att ‘modern’ propaganda inte              

längre ämnar till att modifiera tankar eller åsikter utan snarare till att provocera fram              

irrationellt grundade handlingar. Vad en individ tror och tänker är enligt Ellul av litet intresse               

för den moderna propagandisten, det som är av relevans är nämligen handling.  10

Irrationell propaganda definieras enligt Elluls modell som propaganda ämnad att tala till en             

individs känslor. Argumenten som förs fram är inte grundade på fakta utan helt baserade på               

känslor och passion med målet att väcka en känslomässig respons från mottagaren. Irrationell             

propaganda är ofta aggressiv och skräckinjagande.  11

6 Ellul, Jacques, Propaganda, 1973: 85 
7 Ibid. 84 
8 Nationalencyklopedin, “propaganda” 
9 Jowett, Garth & O'Donnell, Victoria, Propaganda & persuasion, 2015: 1 
10 Ellul, 1973: 25-26 
11 Ibid. 84-85 
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En större del av den moderna politiska och religiösa propagandan består enligt Ellul av den               

rationella sorten då det visats att rationell propaganda producerar ett mer långlivat stöd än den               

irrationella. Genom att utnyttja människans oförmåga att hantera ett stort utbud information            

förser propagandisten mottagaren med mer statistik eller fakta än vad denne klarar av att              

memorera. Detta resulterar i att mottagaren istället skapar sig en generell och förenklad bild              

av budskapet frånkopplad logik och förnuft -istället baserad på känslor och vaga argument.             

Det vill säga en irrationell reaktion.   12

Den amerikanska journalisten och filosofiska författaren Walter Lippman går in på ett            

liknande spår i inledningen av boken Public Opinion. Lippman beskriver hur människan i sitt              

försök av att rationalisera världen skapar en, vad han kallar, pseudovärld.  

Lippmans pseudovärld syftar på hur en individs världsbild är baserad på andra människors             

erfarenheter och upplevelser skildrad av media, eller andra individer, genom berättelser och            

bilder. Enligt Lippman är världen för stor, komplex och flyktig för människan att på ett               

tillfredsställande vis kunna skapa sig en överensstämmande uppfattning. Därför skapar          

människan en så kallad pseudovärld, vilken är subjektiv, förenklad och till viss del fiktiv.  13

Vid en fördjupning av propagandateorier och modeller brukar namn som Edward S. Herman             

och Noam Chomsky att figurera. Herman är medieanalytiker och professor emeritus i finans             

vid Warton School of Business vid University of Pennsylvania och Chomsky verkar vid             

Massachusetts Institute of Technology som professor emeritus i lingvistik. Dessa vilka är            

upphovsmännen till den femstegsmodell som ifrågasätter antagandet om liberaldemokratiska         

massmedier som oberoende och objektiva i sin natur presenterat i boken Manufacturing            

Consent. Jimmy Vulovic, doktor i litteraturvetenskap vid lunds universitet och          

propagandaforskare beskriver modellen som:  

 

[..]en betydligt mer långtgående och anklagande variant av Walter Lippmans          

tankar om att pressen inte rapporterar en objektiv sanning utan alltid bara sanning             

utifrån ett givet perspektiv på tillvaron och världen  14

 

12 Ellul, 1973: 86 
13 Lippmann, Walter, Public opinion, 1997: 15-16 
14 Vulovic, Jimmy, Propaganda, 2017: 118 
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Femstegsmodellen, även kallad “The Propaganda model of media control”, är användbar vid            

en analys som berör hur massmedier väljer att rapportera ämnen och konflikter i områden där               

den egna nationen verkar eller har intressen i. Chomsky och Herman ställer sig kritiska till               

tanken av liberaldemokratiska massmedier som en stark oberoende kraft som rapporterar           

avslöjanden oavsett vem det är som tjänar eller förlorar på det. De menar att den               

liberaldemokratiska marknadsekonomin snarare är ett problem för oberoende granskning än          

vad den är till hjälp. Vulovic skriver att “Den kritik de levererar är alltså förankrad i en mer                  

övergripande kritik av den kapitalistiska samhällsstrukturen”. Modellen utgörs av fem          15

massmediala filter vilka styr hur nyheter rapporteras: Ägarkoncentration, Annonsfinansiering,         

källkontroll, organiserad kritik och Antikommunism. Det sistnämnda filtret tecknar en tydlig           

bild av hur modellen har åldrats och förlorat en del av sin relevans. Det bör dock inte tolkas                  

som att antikommunism är det enda filtret behandlar. Antikommunism skulle snarare kunna            

bytas ut mot kriget mot terrorn eller den typ av ideologi som förknippas med fienden.               

Chomsky och Herman ska ha uttryckt att i och med kommunismens fall har tron på               

marknadsekonomins överlägsenhet tagit över rollen som modellens femte filter, “the miracle           

of the market”. Anledningen till att jag valt att inte använda mig av Chomsky och Herman                16

beror på att deras teorier till stor del är politiskt förankrad i hur massmedier fungerar i                

liberaldemokratiska länder med en lång historia av demokrati -något som kan vara            

problematiskt att applicera på arbetets primärkällor. 

1.3 Metod och Material 

Arbetet kommer som ovan nämnt att fokusera på att försöka förklara den typ av buddhism               

och ideologi 969US vill förmedla vilket betyder att centrala begrepp och de källor rörelsen              

hänvisar till används kommer att analyseras och förstås i en historisk kontext.  

De primära källor uppsatsen kommer att hantera är material hämtat 969US hemsida,            

969movement.org. 969US har inga officiella kopplingar till 969MM utan fungerar som en            

fristående stödgrupp vars syfte är att återge en egen version av vad de uppfattar är en felaktig                 

bild av rörelsen som porträtterats i västerländska medier. Hanna Beech artikel i Time             

Magazine, “The face of buddhist terror” , där Ashin Wirathu figurerar på omslaget ska ha              17

15 Vulovic, Jimmy, Propaganda, 2017: 118 
16 Ibid. 119-120 
17 Beech, Hanna, “The face of buddhist terror, 2013 
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varit katalysatorn som ledde till grundandet av 969US. Under rubriken ‘what is 969             

movement?’ skriver gruppens anonyma grundare “I decided to create this website after being             

disgusted at the despicable Time Magazine article.”   18

Det framgår inte något exakt datum när hemsidan först lanserades, men utgående från då den               

första artikeln publicerades, 1 Juli 2013, det vill säga 11 dagar efter Beech artikel              

publicerades, verkar tidsramen stämma. Det framgår inte heller vilka det är som ligger             1920

bakom hemsidan mer än att det ska röra sig om Amerikanska theravadabuddhister - Jag har               

gjort bedömningen att det är sannolikt kan röra sig om exilburmeser eller amerikaner med              

kopplingar till Myanmar baserat på hemsidans burmesnationalistiska ton, djupgående         

kunskap om 969MM och Ashin Wirathu. Detta måste självklart iakttas kritiskt då det inte går               

att garantera, men det är heller ingenting som kommer att förhindra eller skada arbetet då jag                

undersöker stödgruppen oavsett om det rör sig om exilburmeser eller ej.  

Utöver detta kommer jag att utföra en analys av ett tal från 969MMs grundare Ashin Wirathu                

som går att ta del av i en youtubevideo på stödgruppens sida. Det framgår inte på den                 21

amerikanska sidan när eller vart talet hölls men enligt en artikel från International business              

times med rubriken “Fanatical Buddhist Monk Saydaw Wirathu Calling for Boycott of            

Myanmar Muslims”, vars länk finns inbäddad i en kopia av videon, ska talet ha spelats in i                 

Mandalay i klostret Ma-soe-yein där Wirathu är verksam. Talet förs på Burmesiska vilket             2223

innebär att jag måste räkna med att den engelska översättningen som finns i undertext              

stämmer, då jag tyvärr inte besitter de språkkunskaper som behövs för att uppfatta vad exakt               

det är som framförs i talet. Detta medför att jag måste ha i åtanke att textningen inte                 

nödvändigtvis måste vara överensstämmande med det ursprungliga talet då det är en tolkning             

från översättarens uppfattning. Jag bedömer dock att talets innehåll stämmer bra överens med             

den bild av Ashin Wirathu och 969MM som går att finna på 969US och i materialet som lästs                  

in inför uppsatsarbetet. Att talet är en översättning bör dock inte medföra några problem i den                

18 969 Movement, “what is 969 movement”, 969movement.org 
19 969 Movement, “open letter to ms hanna beech”, 969movement.org 
20 Beech, 2013: 1 
21 969 Movement, “what is 969 movement” 
22 Mezzofiore, Gianluca, “Fanatical Buddhist Monk Saydaw Wirathu Calling for Boycott of Myanmar 
Muslims [VIDEO]”, International Business Times, 2013 
23M-Media, “Fanatical Buddhist Monk Saydaw Wirathu Calling for Boycott of Myanmar Muslims 
[VIDEO]” 
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delen av min uppgift som ämnar att undersöka hur 969US vill framställa rörelsen till en               

engelsktalande publik då videon medvetet publicerats på rörelsens hemsida.  

Då analysen utgår från insamlat material i form av tal och artiklar är därför en kvalitativ                

innehållsanalys mest lämplig. Innehållsanalysen, som är en form av textanalys, är ett            

användbart verktyg för att tolka och beskriva redan existerande texter eller meddelande, vilka             

innefattar exempelvis transkriberade tal eller konversationer, skriftligt material - brev,          

personalregister, nyheter, tidskrifter eller läroböcker, elektroniskt material - ljudupptagningar,         

rörliga bilder eller datafiler, samt visuellt material - bilder, tavlor och arkitektur. Metoden             24

möjliggör för forskaren att koncentrera och behandla stora kvantiteter material som sedan            

analyseras och kontextualiseras. Metoden tillåter för både kvantitativt och kvalitativt arbete.           

Chad Nelson och Robert H. Woods, Jr beskriver innehållsanalys efter Klaus Krippendorff            

definition "Content analysis is defined as a 'research technique for making replicable and             

valid inferences from text (or other meaningful matter) to the context of their use'              

(Krippendorff 2004: 18)" Min tolkning ska alltså gå att reproducera vilket innebär att de              25

texter som analyseras därför ska läsas och tolkas utifrån vad författaren menar och vill              

framföra. Processen i själva analysen utförs genom att välja ut ett lämpligt material som              

kategoriseras efter återkommande teman - exempelvis ord, fraser eller meningar. Dessa           26

teman analyseras med utvalda teoretiska perspektiv, i det här fallet är propagandateori. 

1.4 Tidigare forskning  

Buddhism och synen på våld är något som Rupert Gethin, professor i buddhologi, tar upp i                

kapitlet “Buddhist monks, Buddhist kings, Buddhist violence” vilket är en del i boken             

Religion and Violence in South Asia. Gethin beskriver hur tidiga buddhistiska traditioner            

hanterar frågor om våld som ett nödvändigt ont eller som accepterad handling.  

Niklas Foxeus vid stockholms universitet har bidragit med forskning som huvudsakligen           

inriktar sig på kontemporär burmesisk buddhism vilket innefattar esoteriska grupper,          

meditation, buddhism och kapitalism samt buddhistisk nationalism. I essän “Contemporary          

Burmese Buddhist Traditions” undersöker Foxeus olika former av modern buddhism som           

24 Nelson, Chad, Woods, Jr, Robert H., “Content analysis”, The Routledge handbook of research 
methods in the study of religion, 2011: 109 
25 Nelson & Woods, 2011: 110 
26 Ibid. 112 
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vuxit fram sedan det koloniala Myanmar och hur dessa påverkas av koloniala            

moderniseringsprojekt och skiftande socioekonomiska omständigheter. Essän hanterar ämnen        

som kollektiv moral, framväxten av en nationell identitet, tanken om att skydda och främja              

Buddhans budskap sasana och hur dessa begrepp tar sin form i olika rörelser- bland annat               

inom buddhistisk nationalism.  27

Den danske etnologiprofessorn Mikael Gravers skriver i en artikel från 2015, med rubriken             

“Anti-muslim buddhist nationalism in Burma and Sri Lanka” om den pågående konflikt som             

uppstått mellan burmesiska munkar och landets muslimer varav många tillhör          

minoritetsgruppen Rohingya. Artikeln belyser bland annat 969-rörelsens delaktighet som         

uppviglare inför de våldsamma upplopp i Rakhinestaten åren 2012-2014 vilket resulterade i            

flertalet dödsoffer, nedbrända moskéer och åtminstone 140,000 internflyktingar. Gravers         28

menar även att det ska finnas ett samarbete mellan 969 och den singalesiska buddhist              

nationalistiska gruppen “Budo bela Sena”, vilka båda delar synen av att buddhismen står             

oskyddad inför ett yttre hot och har således tagit på sig rollen som dess beskyddare.   29

För att skapa en förståelse kring hur och varför buddhism används till att rättfärdiga              

våldshandlingar menar Gravers att det är nödvändigt att väga in ett par aspekter av politiserad               

religion, efter sociologen Mark Juergensmeyer. (1) Den historiska aspekten, det vill säga            

kollektivt minne av kolonialismen eller tidigare konflikter. (2) ‘Cosmological imaginaries of           

religion in danger.’ - tanken om en kosmisk sensmoral, vilken måste återupprättas, beskyddas             

och upprätthållas. Detta fenomen, vilket inkluderar föreställningar, myter och legender är inte            

våldsamt i sig självt, det är först när dessa idéer integreras i en nationalistisk ideologi som                

lägger värde i kulturell och etnisk identitet som våld uppstår. När uppfattningen är den att               

religionen och identiteten står hotad föds rädsla vilket i sin tur genererar misstro och              

organiserat våld -vilket i Myanmar och Sri Lanka kan bevittnas i form av folkmassor som               

begår våldshandlingar övertygade om att det görs i mån av att skydda religionen.  30

Arbetet kommer även att utgå från kapitlet “Two Versions of Nationalism: Union State or              

Ethnicism” i Gravers bok Nationalism as political paranoia. Kapitlet beskriver hur olika            

27 Foxeus, Niklas, “Contemporary Burmese Buddhist Tradition” Oxford handbook of contemporary 
buddhism, 2016: 1 
28 Gravers, Mikael. “Anti-Muslim Buddhist Nationalism in Burma and Sri Lanka", Contemporary 
Buddhism, 2015: 11 
29 Ibid. 15-16 
30 Ibid. 19-21 

10 



former av burmesisk nationalism vuxit fram efter att landet uppnått självständighet. Gravers            

karaktäriserar två nationalismer “union state” och “ethnicism” och förklarar sedan hur dessa            

implementerats i modern tid.  31

1.5 Avgränsningar 

Den här studien fokuserar på hur 969US förhåller sig till den ursprungliga rörelsen baserad i               

Myanmar samt hur 969US framställer den egna organisationen och buddhismen. Därför är            

hemsidan “http://969movement.org/” en lämplig utgångspunkt. Då hemsidan vid tidpunkten         

då studien pågick innehöll 24 artiklar, (varav ett flertal endast bestående av bildserier), och 9               

informationssidor har jag valt att fokusera på de fastnålade informativa sidorna och ett urval              

artiklar. En fullständig analys av hemsidans totala material är för studiens ändamål inte             

relevant och skulle dessutom kräva ett större eller annan typ av arbete. Jag har till exempel                

valt att utelämna artiklar och inlägg som berör amerikanska barnprogram (969US har            

publicerat en djupgående analys av buddhistiska element förekommande i den tecknade           

80-talsserien Care Bears)  och felciteringar av Buddhan i sociala medier.  32 33

 

  

31 Gravers, Mikael, Nationalism as political paranoia in Burma, 1999: 43-55 
32 969 Movement, “Care Bear Dharma”, 969movement.org 
33 969 Movement, “be careful with quotes of Lord Buddha”, 969movement.org 

11 



2. Analys av 969US hemsida  

Den här delen av uppsatsen ämnar att analysera återkommande teman som finns på 969US              

hemsida. Dessa kommer att analyseras med hjälp av utvalda teorier om propaganda (se delen              

teori & metod). För detta ändamål har därför kategorierna; buddhism i en historisk kontext,              

buddhism i fara och antimuslimsk retorik, valts ut.  

2.1 Buddhism i en historisk kontext  

För att förstå sammanhanget kring hur rörelsen 969 skapades och den ideologi de förespråkar              

är det nödvändigt att analysera källmaterialet ur ett historiskt perspektiv. Då flera av de              

artiklar som finns publicerade på 969US hemsida innehåller referenser till Myanmars           

koloniala och postkoloniala förflutna har jag därför valt att döpa det första kapitlet till              

‘buddhismen i en historisk kontext’.  

2.1.1 Myanmar under brittiskt kolonialstyre 

I en av de tidigast publicerade artiklarna på 969US hemsida “Vituperation of buddhism and              

its adherents” ger författaren en historisk sammanfattning av munkarnas roll i det moderna             

Myanmars utformande och vad som legat till grund för skapandet av 969-rörelsen. Artikeln             

ämnar också att reda upp vad de anser är ett par missuppfattningar om rörelsen porträtterad               

av västerländsk media efter de upplopp som drabbade rakhinestaten mellan 2012 och 2014. 

Myanmar has recently been subjected to media spin and unprecedented international attention            

consequent upon the consecutive outbreaks of inter-communal riots between the indigenous           

national races and the alien Muslims brought in by the British colonialist.  34

Upploppen rapporterades av flera internationella medier genom vilka 969MM         

uppmärksammades, däribland den artikel i Time Magazine som porträtterade rörelsens ledare           

Ashin Wirathu som “the Burmese bin Laden”. Händelseförloppet kring våldsamheterna i           35

Rakhine och hur 969 ställer sig till de anklagelser som menar att rörelsen spelat en viktig roll                 

i den process som föranledde till upploppen kommer att hanteras i uppsatsens tredje del. Den               

här delen fokuserar istället på att beskriva Myanmar och buddhismen i ett politiskt historisk              

sammanhang då mycket av materialet på 969US hemsida innehåller såväl politiska som            

historiska anspelningar.  

34 969 Movement, “Vituperation of Buddhism and its adherents”, 969movement.org 
35 Beech, 2013: 16 
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Myanmars muslimer utgör drygt fem procent av landets befolkning och består till störst del av               

gruppen Rohingya. Den burmesiska regeringen har länge förnekat Rohingya rätten till           

medborgarskap. Human Rights Watch skriver i sin rapport, “The Government Could Have            

Stopped This” från 2012 angående rohingyafolkets utsatta situation, att burmesiska          

myndigheter ser de flesta tillhörande gruppen Rohingya som ‘bosatta flyktingar’ vilket           

förhindrar dem från att ansöka om medborgarskap. Termen Rohingya i sig självt är även              

något som regeringen undviker att använda, de brukar vanligtvis refererar till gruppen som             

‘Bengali’, ‘so-called Rohingya’ eller den nedsättande termen ‘Kalar’ som betyder ‘mörk           

främling från Indien’. 969US beskriver ovan Rohingya som ‘främmande muslimer’          36

medtagna av den brittiska kolonialmakten. Författaren uttrycker även sitt missnöje över vad            

denne anser är ett försök av västerländska medier att måla upp demonstranter som             

våldsbejakande buddhister, och förklarar sedan:  

Rationalistically, the critics must come to terms with the harsh reality of the life of a Buddhist in                  

Myanmar who had gone through humiliation and rage over the Western colonization and lived in               

anxiety and fear of the prospect of Islamization, which readily prompted him to put himself on the                 

line of defence whenever his nation and religion came under external threat.  37

De anglo-burmesiska krigen var tre konsekutiva krig som utspelade sig mellan det burmesiska             

kungadömet och det brittiska imperiet, åren 1824-1826, 1852-1853 och 1885. Syftet med            

krigen var att inkorporera Myanmar i det brittiska Indien och öppna upp handelsvägar till              

Kina. Efter 1885 var i stort sett hela Myanmar under brittiskt styre. Det burmesiska              

kungariket var i princip tvungna att avskärma sig från resten av världen vad gäller handel då                

det brittiska imperiet lagt monopol på en stor del av inrikeshandeln och all form av               

utrikeshandel. Med Myanmars nyfunna status som indisk provins (något som ansågs vara            38

mycket förödmjukande då andra delar av det brittiska imperiet, exempelvis Sri Lanka erhöll             

kolonial status och egen guvernör) öppnades landet upp till nya policys under brittisk             39

administration utan någon form av övergångsperiod för att anpassa den burmesiska           

befolkningen till den nya koloniala ekonomin. I samband med detta såg Myanmar en markant              

36 Human Rights Watch, “The government could have stopped this”, hrw.org 
37 969 Movement, “Vituperation of Buddhism and its adherents” 
38 Bechert, Heinz 1999. ”To be a Burmese is to be a Buddhist”, The World of Buddhism, 1999: 
148-149 
39 Matthews, Bruce 1999. “The Legacy of Tradition and Authority", Buddhism Power and Political 
Order, 1999: 27 
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populationsökning av indier som snabbt fick ett övertag på den nya arbetsmarknaden över de              

oerfarna burmeserna. Bruce Matthews professor i komparativ religion, menar att den           40

burmesiska buddhismen var oförberedd på, samt saknade de verktyg som krävdes för att             

hantera de intellektuella och ideologiska problem som uppstod i samband med den            

modernisering och kulturella förändring som kom med den brittiska koloniseringen.   41

Det tidigare nära förhållandet mellan makten och sanghan där kungen av tradition ansvarade             

för att utse sanghans överhuvud eller thathanabaing försvann i samband med den brittiska             

administrationens avskaffande av monarkin. Den sista thathanabaing som utsågs av          

kungamakten var Taungdaw Sayadaw som i och med sin död 1895 väckte frågan om vem               

som nu skulle utse den kommande thathanabaing. Eftersom att britterna 1886, bara ett år efter               

det sista anglo-burmesiska kriget, avskaffade monarkin kom ärendet att bli en betydande            

politisk och religiös sakfråga. Trots att sanghan redan valt ut en kandidat vägrade britterna att               

upprätthålla den kungliga traditionen genom utse nästa thathanabaing.  42

Den policy som britterna infört tvingade regeringen att förhålla sig neutralt till alla religioner.              

Britterna gjorde inga medvetna försök till att komma emellan eller störa utövandet av             

religionen men gjorde samtidigt inget anspråk på att agera som den traditionella beskyddaren.             

Detta gav upphov till stor irritation inom sanghan som efter upproret 1886, där flera munkar               

deltog, kommit överens om att erkänna det brittiska styret i hopp om någon form av               

ömsesidigt gensvar. Ett av skälen till britternas motvilja att utse nästa thathanabaing var oron              

över en välorganiserad sangha under starkt ledarskap som potentiellt skulle kunna organisera            

sig politiskt och komma att utgöra ett hot mot det etablerade koloniala styret.   43

Den politiska organisering av munkar som britterna bekymrade sig över visade sig inte             

komma från sanghan utan från fristående nationalistiska organisationer, eller wutanu athin           

som bokstavligen översätts ‘heritage preservation groups’. Den främsta av dessa grupper,           

Young Men’s Buddhist Association (YMBA) grundades 1906, beskrivs av Matthew som den            

första kulturbevarande organisation i Myanmar som samarbetade med politiskt aktiva munkar           

och lade grunden för den burmesiska politik som blev kärnan i landets kamp om              

självständighet. Unga buddhister kom att se religionen som den enande faktorn i kampen             44

40 Bechert, 1999: 148-149 
41 Matthews, 1999: 29 
42 Ibid. 29 
43 Ibid. 
44 Ibid. 30 
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mot britterna och skapade 1930 Dobama Asiayon (‘We Burmans Association’), även känd            

som Thakin-rörelsen efter att dess medlemmar kom att kalla sig själva för thakins (‘mästare’)              

en benämning tidigare reserverad för brittiska tjänstemän. Politiskt aktiva munkar var ett            

vanligt förekommande fenomen i rörelser som YMBA och Thakin, speciellt efter att            

Myanmar uteslöts ur indiens konstitutionella reform 1917 som ämnade att gradvis introducera            

självstyrande institutioner. En av de första munkarna som kom att bli en mycket inflytelserik              

politisk figur var U Ottama som efter en vistelse i Indien var mycket imponerad av de                

antikoloniala strategier han bevittnade, speciellt den då progressiva satyagraha-rörelsen         

(‘sanningens väg’ ickevåld-konfrontation) förespråkad av Mahatma Gandhi. U Ottama         

menade att buddhismen var nyckeln i motståndet mot britterna och påstod även att den              

ultimata befrielsen till nirvana kunde uppnås i kampen om självständighet. Med monarkin            45

avskaffad och en främmande administration vid makten vilken inte antog rollen som            

buddhismens beskyddare började tankar om buddhismen under hot att växa sig allt starkare,             

idéer som har levt kvar långt efter det att Myanmar uppnådde självständighet. 

2.2 Buddhismen i fara 

Tanken om att buddhismen idag står inför ett yttre hot är ett återkommande tema som tas upp                 

på 969US hemsida i såväl artiklar som i det tal från Ashin Wirathu vilket finns bifogat på                 

rörelsens hemsida. I följande del kommer dessa koncept att förklaras och placeras in i den               

bild av situationen i Myanmar som 969US vill förmedla. 

2.2.1 Buddhismens beskyddare  

Buddhans sasana, vilket bokstavligen översätts till ‘budskap’, är ett återkommande koncept           

inom burmesisk buddhism. Niklas Foxeus skriver i artikeln “contemporary buddhist          

traditions” att begreppet är ett viktigt sådant men att det sällan klargörs vad det syftar på. I en                  

antropologisk mening skulle sasana kunna syfta på den världsliga, sociala och           

förkroppsligade dimensionen av buddhismen, det vill säga den del rotad i samhället,            

institutionaliserad och förkroppsligad framförallt av sanghan -den monastiska gemenskapen,         

och lekfolket. Sasana syftar bland annat till texter, moraliska iakttagelser,          

meditationsövningar, buddhistiska byggnader och reliker. Sasana har i tidigare skeden av           46

Myanmars historia, i förkolonial tid, utgjort en betydande del i hur samhället var utformat.              

45 Matthews, 1999: 30 
46 Foxeus, 2016: 2-3 
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Sasana var integrerat i den sociala hierarkin där identitet byggde på status, härkomst och              

etnicitet. Det var nära sammankopplat med vad Foxeus kallar för ett           

“cosmological-political-economic framework”, ett politisk system byggt på karma och moral          

där kungen tog på sig rollen som buddhismens yttersta främjare och beskyddare. Kungarna             

betraktades besitta förmågan att genom offentliga meritskapande ritualer dela med sig av sin             

goda karma till folket. Det var den långa vägen till upplysning och nirvana genom att samla                

på sig meriterande karma som var den föredragna praktiken under Myanmars förkoloniala tid             

- och eftersom makt förstås i termer av karma ansågs kungen, som erhöll störst merit, vara                

den lämpligaste att styra.   47

Inom den buddhistiska kosmologin kommer buddhans sasana att vara i 5,000 år för att sedan               

genomgå en oundviklig nedgång vilket slutligen kommer att leda till en ‘mörk ålder’             

Kāla-yuga. Denna tidsålder förutspås vara präglad av omoral, kaos och förödelse tills dess att              

en setkya mìn (universums härskare), återställer den moraliska ordningen tills dess att den             

framtida buddhan Ariya Metteya anländer (vilket förutspås hända någon gång inom de            

närmsta 2,500 åren). För att stävja denna nedgång har ansvaret tidigare legat på de              

burmesiska kungarna men har sedan den koloniala eran, då den brittiska kolonialmakten 1885             

avsatte Myanmars sista kung Thibaw Min, betraktas som ett kollektivt ansvar för alla             

burmesiska buddhister.   48

I en artikel som publicerades den 24 juli 2013 på 969US hemsida med rubriken “The heart of                 

969” talar en anonym författare om hur buddhisters passiva förhållningssätt till ‘massiva’            

problem i modern tid resulterat i buddhismens försvinnande. 

Historically however, Buddhist countries have tended to ignore massive problems in the            

zeitgeist under the guise of the virtue of non-attachment, often at the cost of massive               

suffering. It has repeatedly occurred that massive problems and calamities arise and are             

ignored or unresisted until the Buddhist population does not exist anymore.  49

Författaren målar upp en hotbild mot buddhismen och lägger ansvaret på passiva buddhister             

vilka använder principen om icke våld som ursäkt för att inte reagera på, eller stävja de                

problem som flertalet gånger resulterat i ‘massivt lidande’ eller ett försvinnande av den             

47 Foxeus, 2016: 3 
48 Gravers, 2015: 6 
49 969 Movement, “The Heart of 969”, 969movement.org 
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buddhistiska populationen. Artikeln tar sedan upp exempel på situationer då ‘massivt lidande’            

som resultat av buddhistisk passivitet tillåtits ske i buddhistiska länder genom historien;  

[..] from Mongolia and Soviet Union in the 1930’s, Malaysia and Muslims, Tibet and China,               

China in the 20th century, India and Muslims in the 13th-16th century, British colonialism,              

etc, it is the same story every time: massive social problems arise at some point in time and                  

Buddhists are unwilling or unable to take actions to fix the crisis or they surrender the results                 

to the more vigorous actor until such a time that any positive outcome to the crisis is                 

impossible.  50

Vare sig det handlar om kinas annektering av tibet på 1950-talet, den brittiska kolonialmakten              

eller muslimer i Malaysia hävdar författaren att resultatet är detsamma, buddhister hade            

kunnat göra något om de inte förhöll sig passiva eller gav upp. Den här typen av uttalande kan                  

tolkas ge intryck av att buddhismen står inför ett avlägset hot, det är alltså inte en akut hotbild                  

som målas upp utan snarare en konstant fara som finns närvarande. Jacques Ellul förklarar              

den här typen av propagandateknik som den mer informativa och rationella sorten. Då             

våldsamma, överdrivna och färgstarka uttalanden ofta leder till mindre övertygelse och           

förståelse, skapar en mindre dos rädsla en mer långvarig effekt och skapar större sympati för               

propagandisten. Om propagandistens budskap fokuserar mindre på aggressivitet och mer på           

rationalitet minskar lyssnarens förmåga att kritiskt förhålla sig till materialet.  51

969US vill framhäva organisationen och dess metoder som det moderata och rationella valet             

för Myanmar. 969US menar att lösningen på problem som “What is the cause of the lack of                 

Dhamma in every day life?” går att finna i Ashin Wirathus predikan och den ‘buddhistiska               52

metoden’. De anser att buddhistiska principer bör implementeras i samhället för att kunna             

‘rena’ det och på så vis hjälpa människan i tusentals år. 

We believe that the process of purifying the mind is just as suitable for purifying society. If                 

this was not the ca[s]e the principles and methods of Buddhism cannot be held to be                

universally true. Since we believe our principles are of universal value, it is not only our                

obligation to offer Buddhist resolution to problems but it our obligation to insist that we have                

50 969 Movement, “The Heart of 969” 
51 Ellul, 1973: 85-86 
52 969 Movement, “The Heart of 969” 
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the solution to these issues with the right view of natural laws applicable to all sentient                

beings. And that is how 969 will allow Buddhism to help humanity for another 2,500 years.  53

Det här uttalandet stämmer bra överens med den buddhistiska kosmologi som låg till grund              

för det burmesiska samhället innan den brittiska koloniseringen och som fortfarande lever            

kvar i de nationalistiska rörelser som verkar i Myanmar idag. I boken Nationalism as political               

paranoia menar Mikael Gravers att attributen av en setkya mìn, vilket historiskt axlats av              

såväl kungar som av rebellgrupper vars intentioner varit att störta den sittande regenten, är en               

idé som präglar mycket av den politiska buddhism som finns i Myanmar. Tanken om att föra                

samman samhället under en universal ordning, ett dhamma kingdom, baserat på buddhistisk            

etik och harmoni kopplat till kamma (karma) så att kungariket kan mottaga den kommande              

buddhan är enligt Gravers den väsentliga modell som både burmesisk kulturell / etnisk             

identitet och modern burmesisk nationalism bygger på. Dessa visioner öppnar dörrarna för en             

potentiell autokratisk ledare som enligt Gravers kan legitimera restriktioner i religionsfriheten,           

förtryck och användandet av våld för att skydda dhamma-kungariket -Vilket kommer att            

förklaras närmare i följande sektion.   54

2.2.2 Nationalism som lösning 

969US hemsida drar sig för att använda begreppet nationalism i sitt beskrivande av rörelsen,              

anledningarna till detta kan vara flera. Möjligtvis kan det röra sig om att nationalism är ett                

mycket laddat begrepp som västerländska rörelser gör mycket i sin makt för att undvika,              

exempelvis genom att uppfinna nya termer som ‘alternativ-höger’, ‘nationsvänner’ etc. Något           

som bland annat bevittnas under den amerikanska valrörelsen 2017.  55

Under länken What is the 969 Movement beskriver 969US rörelsen som; “[..]a social             

movement to preserve the cultural traditions of Buddhism in Buddhist countries.” och “We             

want to change the dissatisfactory condition of Buddhist people being taken advantage of and              

prevent further subversion or defamation of our heritage.”. Återigen markerar 969US att            

burmesiska buddhister befinner sig i ett utsatt läge och att det finns människor som försöker               

smutskasta och göra sig av med deras kulturella arv. Det senare citatet följs sedan av en                

videolänk till Ashin Wirathus tal med texten “See this explanation by Ven. Wirathu about the               

53 969 Movement, “The Heart of 969” 
54 Gravers, 1999: 19-20 
55 Gelin, “Nationalister till attack mot trump”, dn.se 
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situation in Myanmar:”. I talets första mening markerar han vikten av att se och handla               56

utifrån ett nationalistiskt synsätt, detta blir sedan ett återkommande tema som kommer att             

prägla hela talet:  

Whatever you do, do it as a nationalist. If you look at anything with your eyes, see it in nationalist                    

point of view. If you listen anything with your ears, listen it in nationalist way.  

Anything you do, do it in nationalist way. Nationalism must be routine in your life, as you eat,                  
move or doing business.  57

Nationalism bör alltså vara en essentiell del i gemene burmes vardag enligt Wirathu. I och               

med att detta tema är så pass återkommande både i Wirathus tal och i artiklar som beskriver                 

969MM så kommer vi att ta hjälp av Gravers bok Nationalism as political paranoia för att få                 

en tydlig förklaring av vad nationalism betyder i kontexten Myanmar. Sedan följer ett             

jämförande mellan hur Wirathus och 969US bild av rörelsen och situationen i Myanmar ser              

ut. I kapitlet “Two versions of nationalism: Union State or Etnicism?” definierar Gravers, som              

titeln till kapitlet förtäljer, två versioner av burmesisk nationalism som har sitt ursprung i              

tiden kring Myanmars självständighet.  

Förbundsstatsnationalismen (union state), härstammar från Aung San som var ledare för den            

nationalistiska Thakin-rörelsen, en föregångare till vad som kom att utvecklas till The            

Anti-Facist People’s Freedom Leauge (AFPL) vars ledare U Nu blev det självständiga            

Myanmars första premiärminister. Aung San anses av många vara det moderna Myanmars            

landsfader då han spelade en betydande roll i landets kamp om självständighet.  5859

Aung Sans vision var ett enat Myanmar där alla etniska grupper var inkluderade, även om               

detta skulle innebära positiv diskriminering. Viktigt att poängtera är att Aung San inte såg              

framför sig ett Myanmar styrt som en enhetsstat. Detta var enligt honom en omöjlighet vilket               

också blev ett ställningstagande till den brittiska kolonialmakten vilka hade en policy som             

gick ut på att ras, etnicitet och nationell identitet var sammankopplade. Aung Sans modell              

utgick från en burmesisk förbundsstat utgjord av olika men jämlika etniska grupperingar med             

särskilda rättigheter garanterade till landets minoriteter. förbundsstatsnationalism enligt Aung         

San förutsatte en stat baserad på nationell tillhörighet och alltså inte etniskt ursprung. Det är               

tillhörandet till staten som utgör individens identitet oavsett etnisk tillhörighet. Aung Sans            

56 969 Movement, “what is 969 movement” 
57 Ibid 
58 Foxeus 2016: s.5 
59 Bechert, 1999: 150 
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definition kom att utformas efter att en delegation från den kristna populationen i karenstaten,              

(Myanmars sydligaste region gränsande till Thailand), under ett besök i London 1946 försökte             

övertala den brittiska regeringen att erkänna Karen som självständig stat under brittiskt            

beskydd. Buddhismens roll i förbundsstatsnationalism är separerad från politiken och          60

nationens styrande organ. Aung San uttryckte sig om att munkar bör avstå från att delta i                

politiken, de ska istället fokusera på religionen, välgörenhet och icke-våldsprincipen. Han           

föredrog det traditionella systemet där sanghan som institution stod för de religiösa aspekterna             

och hanterade den egna organisationen utanför det politiska livet. Detta skulle garantera att             

buddhismen inte infekteras av politiska ändamål eller utomstående krafter vilka har som            

avsikt att styra sanghan. Aung Sans förklaring av vad som utgör en individs nationella              61

identitet kom även att användas i det manifest från 1962 tillhörande Burma Socialist             

Programme Party (BSPP). BSPP vars ledare Ne Win styrde Myanmar under militärregim åren             

1962 till 1988, uttryckte tydligt i partiets manifest att en nation är en kollektiv term som                

appliceras på människor oavsett deras etniska tillhörighet, religion eller språk.   62

Ethnicism är ett fenomen som till skillnad från Aung Sans förbundsstatsnationalism delar upp             

människor i etniska grupper eller kategorier ofta sammankopplad med eller i direkt opposition             

mot nationalstaten. Enligt Gravers kan man se detta fenomen som en ‘privatisering av             

nationaliteter’, vilket är separationen eller uteslutningen av grupper från nationalstaten i mån            

av att uppnå ‘etnisk frihet’. Begreppet innefattar såväl rekonstruktionen av historiska grupper            

som skapandet av nya där det kulturella ramverket moduleras om och anpassas. På grund av               63

västerländska samhällens betoning på etnicitet som en mänsklig rättighet anser Gravers att det             

kulturella och religiösa inflytandet i världen har ökat. Detta bidrar till en ökad problematik i               

frågor om historisk rätt till eller anspråk på länder. Gravers menar att när kulturell identitet               

blir det fundament som frågor om politiska rättigheter baseras på kan detta resultera i att               

begrepp som kultur och befrielse ofta riskerar att bli en sorts täckmantel för krigsherrar eller               

rasism.  64

60 Gravers, 1999: 44 
61 Ibid. 43 
62 Gravers, 1999: 44 
63 Ibid. 152-153 
64 Ibid. 153 
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Utifrån innehållet i Wirathus tal anser jag därför att han bör tillskrivas den senare definitionen               

av Gravers modell över burmesisk nationalism, det vill säga ‘Ethnicism’. Wirathu talar gärna             

i termer av grupper vars sociala och politiska beteende utgörs av dess religion eller etniska               

tillhörighet. I ett flertal stycken under talets gång påstår han hur muslimer nyttjar politiska              

medel, ‘trots att de inte värnar om politik’, för att uppnå ett form av övertag för deras ras och                   65

religion.  

When I visited to Meikhtilar, a person said, the ostrich become Muslim. I asked him why. He                 66

said, all the Muslims become members of the party. Not bad what he said. Think about it! They                  

don’t have any believe in politic, yet they involved in politics because they have nationalism. So                

what happen? They got position. So what happen? Their race and religion is progressing.  67

Wirathu målar upp en bild av en pågående ‘islamisering’ inom det Nationella demokratiska             

förbundet (NLD) där muslimer på grund av sin nationalistiska drivkraft förmår ledare, i det              

här fallet Aung San Suu Kyi, till att prioritera muslimer och placera dessa i maktpositioner.  

När Wirathu talar om nationalism talar han om den i termer av att olika etniska och religiösa                 

grupperingar har sin egna nationalistiska agenda. Det ska alltså existera flera versioner av             

nationalism i Myanmar, var och en sammankopplade till exempelvis en muslimsk eller            

buddhistisk grupp. Dessa olika former av nationalism framställs stå i konflikt med varandra: 

They would destroy our religion. When their population increased they would do the same as what                

happen in Rakhine. They would snatch away our land from us. That is why you must be long                  

sighted but not short sighted. Buy only 969 shops.  68

Muslimerna kommer att förgöra ‘vår’ religion och erövra ‘vårt’ land -Wirathu gör här             

distinktionen mellan Myanmar som tillhörande buddhismen och dess utövare och muslimer           

som inkräktare och erövrare. Han uppmanar därför till att tänka långsiktigt och inte stödja              

företag som inte är markerat 969. ‘969-markeringen’ är en pågående kampanj inom 969MM             

där butiker och företag blir tilldelade klistermärken och dekaler med sifferkombinationen 969            

för att markera att dessa drivs av buddhister eller sympatisörer till rörelsen. Kampanjen kom              

troligtvis till som svar på hur butiker som säljer halalprodukter i Myanmar ofta markerar              

65 969-rörelsens sätt att tala om Rohingya 
66 Enligt en kommentar i översättningen syftar ‘ostrich’ på NLD och Aung San Suu Kyi 
67 969 Movement, “what is 969 movement” 
68 Ibid. 
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dörren med 786 vilket är en sifferkombination som i det arabiska talsystemet Abjad refererar              

till koranens öppningspassage “In the name of Allah, the beneficent, the merciful.”   69

They would one day take our resources from us. If all our people traveling from both side support                  

only even travelling lets travel both side support only our fellow Buddhist even in nationalist sense                

and sacrifice the amount 1500kyat we golden Burmese would win this fight. After that we can win                 

more fight and by concentrating the target one after another we have to protect our race. [..]                 

Without mass public support we will lose Mawlamyine.  70

Än en gång målas en bild upp av muslimer och buddhister i vad som kan tolkas vara ett                  

lågskaligt krig. Wirathu talar om hur buddhister, också refererat till som ‘gyllene burmeser’,             

bör välja transportföretag ägda av buddhister när de reser fram och tillbaka till Mawlamyine,              

huvudstad i delstaten Mon. Även om detta innebär att de måste betala 1,500 kyat mer än vad                 

det billigaste alternativet erbjuder så bör detta göras då det ligger i deras nationalistiska              

intresse. Han framställer detta som en ekonomisk kamp på gräsrotsnivå där målet är att med               

samma medel som han anklagar muslimerna för att använda ta över marknad efter marknad              

för att skydda och bevara den ‘burmesiska rasen’.  

Den här typen av meddelande skulle mycket väl kunna placeras in under vad Ellul beskriver               

som propaganda av den irrationella sorten. Meddelandet som Wirathu för fram lägger stor             

vikt på ämnen och tankar som snarare riktas till mottagarens rädslor än rationalitet.             

Påståenden som att NLD har tagits över och blivit ett muslimskt parti samt att muslimer som                

en kollektiv kraft ämnar att överta landområden förs fram baseras till stor del på hörsägen och                

spekulerande istället för på fakta, exempelvis “When I visited to Meikhtilar, a person said,              

[..]” och “He said, all the Muslims become members of the party.” Han berättar gärna om                7172

hur och vad muslimer och hans meningsmotståndare agerar och tänker utan några egentliga             

bevis mer än att det borde vara underförstått. 

969US väljer däremot ett något mer förfinat och sansat tillvägagångssätt i sitt beskrivande av              

varför man bör stödja buddhistiska butiker och företag. I en artikel från juni 2013 med titeln                

“Why Supporting Buddhist Business Matters” lyfter 969US fram en liknande men annorlunda            

bild som bakgrund till varför Wirathu och 969MM uppmanar burmeser att stödja buddhistiska             

69 Conclanis, Peter A. “Terror in burma: Buddhists vs. Muslims”, World Affairs, 2013: 27 
70 969 Movement, “what is 969 movement” 
71 Ibid. 
72 Elull, 1973: 84 

22 



företag. I artikeln inleder den anonyma författaren med att förklara hur sanghan är beroende              73

av välgörenhet från lekmän då munkar är strikt förbjudna från att hantera pengar eller bedriva               

företag. På grund av munkarnas ansträngda livsstil ställs det därför ett högt krav på det övriga                

samhället, någonting som författaren anser att det talas mycket lite om. Efter att ha bevittnat               

det buddhistiska samhällets behov av ekonomiska och praktiska åtgärder ska Wirathu ha tagit             

på sig rollen att upplysa om dessa problem. De problem som tas upp är bland annat hur vissa                  

företag ska ha vägrat sälja sina tjänster till buddhister på grund av sin tro vilket resulterat i                 

stora problem för sanghan vid resandet till och från högtidsfirande.   74

Här går det att bevittna en anmärkningsvärd skillnad i hur artikelförfattaren till skillnad från              

Wirathu undviker att rikta direkt kritik mot muslimska företagare och istället använder sig av              

indirekt kritik genom att skuldbelägga ‘vissa företag’. I artikeln framgår det istället att de som               

bär det största ansvaret för den fallerande buddhistiska ekonomin är buddhisterna själva, som             

antingen ovetande eller obrydda av behovet spenderar sina pengar på andra företag. Med detta              

i tankarna ska Wirathu ha kommit på idén att trycka upp 969-dekalerna.  75

By identifying themselves as being in alignment with the Four Noble Truths and Noble Eightfold               

Path, the people of Myanmar are supporting each other in new ways that has benefits throughout                

all of society. As Buddhist owned businesses prosper, more households will come to learn about               

the teachings of the Buddha and the Dhamma and ultimately we think this will lead to an increase                  

in the Sangha and the immeasurable benefit this has towards world peace.   76

Budskapet är än en gång påfallande mindre våldsamt och uppviglande än vad som             

framkommer i Wirathus tal. Det tunga fokus som legat på nationalism, bevarandet av ras och               

religion nämns inte i 969US artikel. Inte heller försöker artikelförfattaren att förklara för oss              

det hot som Wirathu anser att muslimerna utgör. 969US väljer istället att framhäva bilden av               

Wirathu som innovatör och 969MM som en samhällsbyggande organisation med ett           

fredsbudskap präglad av framtidsoptimism. Artikeln avslutas sedan med en länk till rörelsens            

onlinebutik där det bland annat går att köpa dekaler och knappar med 969-flaggan och              

ikonbilder av Ashin Wirathu. Trots att artikeln i fråga aldrig påstår att muslimer utgör ett               77

särskilt hot mot buddhister betyder inte det att 969US helt och hållet avstår från att hänga ut                 

73 969 Movement, “Why Supporting Buddhist Business Matters”, 969movement.org 
74 969 Movement, “Why Supporting Buddhist Business Matters” 
75 Ibid 
76 Ibid 
77 Zazzle, “969 movement”, zazzle.com 
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muslimer som ett avsevärt problem för Myanmar vilket är ett ämne som kommer att beröras i                

nästa kapitel.  

2.3 Antimuslimsk retorik 

You can be full of kindness and love but you cannot sleep next to a mad dog.   78

Det här är kanske det citat som främst förknippas med Ashin Wirathu och brukar dyka upp                

som en av de första träffarna vid en internetsökning på hans namn. Citatet härstammar från               

Hanna Beech artikel “The face of buddhist terror” från 2013 i Time Magazine och sätter               

tonen för avsnittet. Det här kapitlet inleder med att beskriva händelserna som inträffade i              

rakhinestaten och Mandalay mellan 2012 och 2014 och avslutas med en redogörelse för hur              

969US beskriver buddhismens förhållande till islam.  

2.3.1 Spänningar mellan buddhister och muslimer 

Myanmars befolkning består av omkring 90 procent buddhister varav många ser sitt land som              

den rena theravadabuddhismens högborg. Den buddhistiska nationalismen har, som nämnt i           79

föregående kapitel, förutom att fungera som ett kraftfullt verktyg i kampen om            

självständighet mot de brittiska kolonisatörerna också verkat för att ena buddhister mot            

muslimer. Med undantag för den brittiska koloniala administrationen har varje burmesisk           80

regering sedan landet fick sin självständighet 1948 haft ett nära förhållande med sanghan för              

att bibehålla offentligt stöd och politisk legitimering.   81

Spänningar och våldsamma upplopp mellan buddhister och muslimer började redan under           

den koloniala perioden, och kom att växa sig större efter att Ne Wins antimuslimska policys               

från 1962 implementeras vilket bland annat förbjöd muslimer från att ta värvning i armén.              82

Burmesiska regeringar har bland annat använt buddhistisk retorik för att konstruera en            

nationalistisk gemenskap hos den allmänna befolkningen, integrera kristna minoriteter         

(karen) i nationalstaten, och skapa påtryckningar på icke-buddhister att konvertera till           

buddhismen. Buddhistisk nationalism har framförallt använts för att avleda uppmärksamhet          

från andra kriser som bristfälligt ekonomiskt och politiskt presterande eller regeringskritiska           

78 Beech, 2013: 16 
79 Foxeus, 2016: 1 
80 Ibid, 17 
81 Schober, Juliane, “Buddhism, Violence, and the State in Burma (Myanmar) and Sri Lanka.”, 
Religion and Conflict in South and Southeast Asia, 2007: 55 
82 Foxeus, 2016. 18 
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demonstrationer. Generellt sett har den muslimska minoriteten fungerat som en lämplig           83

syndabock att skylla de sociala, ekonomiska och politiska problem som landet utsatts för.             

Särskilt utsatta är muslimer tillhörande minoriteten Rohingya då de inte är erkända som             

burmesiska medborgare utan ses som illegala invandrare från Bangladesh. Många andra           

burmesiska muslimer har inte ett fullständigt medborgarskap och ses även om som invandrare             

importerade av britterna under kolonialstyret. Jaques P. Leider, doktor i politisk historia            84

menar att Myanmar har sedan slutet på 1400-talet haft en sporadisk invandring av muslimer              

från Chittagong, Bangladesh men att någon exakt data på hur många muslimer som fanns              

bosatta i landet innan det brittiska kolonialstyret är obefintlig. Det stämmer att antalet             

invandrare från Bangladesh ökade i samband med Myanmars förbättrade arbetsförhållanden          

och ökad levnadsstandard som kom med britternas annektering. Aye Chan, historiker vid            85

Kanda University of International Studies påstår att Rakhine länge haft en muslimsk            

befolkning men att namnet Rohingya är en benämning som härstammar från 1950-talet då             

ättlingar från muslimer som invandrade från Bangladesh under kolonialtiden började använda           

sig av termen som sedan kom populariseras och omfatta alla muslimer i Rakhinestaten.  86

2012 utsattes Rakhinestaten för storskaliga antimuslimska upplopp där grupper av unga           

buddhistiska män attackerade muslimer tillhörande rohingyaminoriteten efter att ett rykte om           

att en buddhistisk flicka skulle ha blivit våldtagen och mördad av en grupp muslimska män               

började florera på sociala medier. De våldsamma upploppen resulterade i att ett flertal butiker              

och hem ägda av muslimer förstördes, och åtminstone 200 dödsfall och 140,000            

internflyktingar. Buddhister placerade dhamma-flaggan utanför sina hem och butiker i hopp           

om att undkomma attacker och avslöjade på sådant vis vart de muslimska hushållen fanns.   87

I efterdyningarna av upploppen började 2013 liknande rykten att dyka upp i andra burmesiska              

städer. Ord om att en buddhistisk flicka eller kvinna ska ha blivit våldtagen av muslimska               

män resulterade i demonstrationer ledda av munkar vilka urartade i lynchstämning, mord,            

plundring av muslimska butiker, anlagda bränder och förstörda moskéer. Ytterligare upplopp           

uppstod 2014 i Mandalay där omkring 200 berusade unga män på motorcyklar beväpnade             

83 Schober, 2007: 53 
84 Gravers, 2015: 11 
85 Leider, Jacques, “Rohingya”, 2013: 206-210 
86 Chan, Aye, “The Development of a Muslim Enclave in Arakan (Rakhine) State of Burma 
(Myanmar)”, SOAS Bulletin of Burma Research, 2005: 396-397 
87 Gravers, 2015: 11 
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med svärd och klubbor attackerade muslimer och brände ned deras butiker. En muslimsk             

gravplats ska även ha blivit utsatt för vandalisering efter en begravning av en buddhist som               

blev mördad. I det här fallet ska upploppen i Mandalay ha startats efter att ett rykte som                 

spridits på facebook om en buddhistisk kvinna som blivit våldtagen av en muslimsk             

butiksägare. Detta rykte kom sedan att visas vara falskt då kvinnan gick ut i media och                

erkände att hon hade blivit erbjuden en miljon kyat för att anklaga den muslimska              

butiksägaren.  88

Pamfletter och handböcker skrivna på ett föraktfullt sätt riktat mot muslimer ska enligt             

Gravers ha börjat 1997 med en broschyr titulerat ‘969’, huruvida broschyren har någon             

koppling till 969-rörelsen är osäkert. 2010 ska ett liknande häfte ha givits ut med titeln ‘if you                 

marry a man of another evil race and religion’ som innehåller ett flertal historier om sexuella                

övergrepp och påtvingade konverteringar av buddhistiska kvinnor utförda av muslimska män.           

Historierna vilka är skrivna av en buddhistisk munk under pseudonym ska enligt Gravers till              

störst del vara baserade på hörsägen och rykten.   89

2.3.2 Buddhismen i krig mot islam 

På deras hemsida under fliken ‘Myths’ väljer 969US att bemöta den kritik och de anklagelser               

som 969MM utsatts för. Bland annat ska de rapporteringar om munkar som deltagit under              

upploppen 2012 och 2013 vara helt felaktiga enligt US-rörelsen då det inte ska existera några               

verifierbara häktningsorder från detta.  90

Under en annan punkt menar 969US att en utgåva av den singaporianska dagstidningen The              

straits times från 2013 beskriver 969MM likt en burmesisk nynazistisk grupp som sprider ett              

antimuslimskt budskap. Gruppen förklarar därefter varför de anser att denna liknelse är            

orimlig; 

To describe 969 and it’s teachings as being ‘neo-Nazi like’ is impossible. We hold the teachings of                 

the Buddha as the foundation in which we work and those views are incompatible with the views                 

of neo-Nazi’s (and historical policies of Hitler and Germany’s Third Reich). Self-defense in the              

face of jihad is not an error against moral virtues but a moral imperative. 

[..] 

88 Gravers, 2015: 12 
89 Ibid 
90 969 Movement, “Myths”, 969movement.org 
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All Buddhists “abhorre violence” and opposes terrorism. Bhikkhu Wirathu has said it is a              

protective movement about targeting “Bengalis who are terrorizing ethnic Rakhine (Buddhists).  91

969US förtroende för västerländsk media är begränsad. De skriver att medierna aktivt väljer             

att undvika rapportering om attacker riktade mot burmesiska buddhister och istället fokuserar            

på att misskreditera 969. 969US slår ifrån sig anklagelserna av att de skulle vara en rörelse                

som illvilligt sprider ett antimuslimsk budskap. De menar att rörelsens aktiviteter inte står i              

kontrast till buddhans budskap, snarare tvärtom då de ser sig själva som en trygghetsskapande              

rörelse som riktar sina aktioner mot våldsbejakande bangladeshier. Bangladeshier syftar i det            

här fallet på gruppen rohingyamuslimer, vilka inte erkänns som medborgare i varken            

Myanmar eller Bangladesh. Våld mot muslimer är alltså berättigat som en form av             92

självförsvar för att trygga nationen vilken blivit infekterad av jihad-krigare. 

Mattias Gardell undersöker kärleken till nationen som drivkraft hos, vad han kallar,            

ultranationalister i artikeln “What’s love got to do with it”. Gardell menar att tanken om ett                93

homogent land tillhörande den etniska majoriteten är vad som gör att nationalisten går igång.              

Minoriteter ses som förorenare och brottslingar som förstört den en gång blomstrande och             

homogena nationen bara av sin blotta närvaro. Gardell skriver att en attack mot en muslim är                

en attack mot det inbillade negativt laddade kollektiv som offret i fråga representerar för              

förövaren "an act of violence that simultaneously creates a story about who is who, who               

belongs and who does not belong, about who is normal and who is abnormal, who is valuable                 

and who is worthless, about who is right and who has no rights”  94

Huruvida 969 bör liknas med en nynazistisk rörelse eller inte är ingenting som det här arbetet                

ämnar att besvara, men det kan vara intressant att undersöka vad 969US publicerar på sitt               

officiella twitterkonto. Som svar till en new york times-artikel twittrade 969US “all you need              

to know. if it's a jewish opinion into the trash it goes.” vilket följdes en minut senare av:                  95

“‘The Crisis of Western Civ’ is whatever the jews want you to believe, and they are wrong.”                 96

Samtidigt som rörelsen på sin hemsida tar avstånd från anklagelser som vill likna dom vid               

nynazistiska rörelser och menar att buddhans budskap inte är förenligt med nynazism            

91 969 Movement, “Myths” 
92 Human Rights Watch, “the government could have stopped this” 
93 Gardell, Mattias, “What’s Love Got to Do with It?”, Journal of Religion and Violence, 2015 
94 Gardell, 2015: 114-115 
95 969 Movement. Twitter post, April 21, 2017, 6:09 a.m., twitter.com 
96 “The crisis of western civ” är namnet på artikeln i New york times. 969 Movement. Twitter post, April 
21, 2017, 6:08 a.m., twitter.com 
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publicerar dom uttalanden som för tankarna åt konspirationsteorier om ett judiskt           

världsherravälde vilka inte sällan brukar florera på fascistiska och nynazistiska internetforum. 

969US förmedlar även en bild av islam och buddhismen som religioner i krig med varandra. I                

en artikel titulerad “Kalachakra Tantra and 969” talar författaren om ett pågående krig mellan              

islam och buddhismen som ska ha startat i Indien mellan 712-1193 e.vt. Författaren beskriver              

hur muslimska invasioner har förstört indiens buddhistiska kulturella arv och menar att det             

slutgiltiga kriget då buddhismen segrar över islam förutspås i en profetia funnen i den              

tibetanska Kalachackratraditionen.  97

In addition to being a text, meditation practice, and initiation ritual, Kalachakra is a prophecy for                

the victory of the Buddhist religion in a war with Islam. [..] as the Kalachakra Tantra shows, the                  

war between Dhamma and Islam is not over, nor is it [?]. The prophecy includes detailed                

descriptions of the future invaders as well as suggested ways for the Buddhist teachings to survive                

these onslaughts.  98

Den bild av konflikten muslimer och buddhister emellan som författaren lyfter fram kan             

tolkas vara olöslig, förutsatt att syftet är att finna en fredlig lösning. Den här typen av                

meddelande stämmer bra in på flera av de kriterier som utgör irrationell propaganda.             

Meddelandet använder känslobaserade argument genom att framföra ett våldsamt och          

alarmerande budskap samtidigt som bilden av muslimer som fienden cementeras. Det kan            

även tolkas som ett sätt att försöka skapa sympati för rörelsen riktad mot icke-buddhister.              

Genom att hänvisa till en tolkad buddhistisk profetia kan detta ses som ett försök att odla                

bilden av att den här typen av tankesätt har ett övervägande stöd hos religionens utövare. 

 

  

97 969 Movement, “Kalachakra Tantra and 969”, 969movement.org 
98 Ibid 
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3. Diskussion och slutsats 

Följande avsnitt kommer att inleda med en sammanfattande analys av vilka bilder de             

redogjorda källorna ger, och därigenom besvara uppsatsens frågeställning: Vilken bild av           

buddhismen och 969-rörelsen vill den amerikanska stödgruppen förmedla till väst, skiljer den            

sig från Ashin Wirathus bild och hur kan den problematiseras? Av materialet går det att               

urskilja en stödorganisation till Ashin Wirathus 969-rörelse, troligtvis bestående av          

amerikanska burmeser vilka tagit på sig rollen att ge en nyanserad bild av rörelsen och dess                

ledare till en engelsktalande publik. Ur materialet framgår att bägge grupper delar en tydlig              

etnoreligiös bild med utgångspunkt i buddhismen av vad det innebär att vara burmes. De              

lägger stor vikt på Myanmars buddhistiska identitet och propagerar för en nation styrd efter              

buddhistiska värderingar. De väver in traditionell buddhistisk kosmologi om en värld i            

moralisk nedgång, på gränsen till en kaotisk tillvaro som måste räddas, och applicerar den på               

situationen i dagens Myanmar för att på så sätt rättfärdiga diskrimineringen av landets             

minoriteter -muslimer i synnerhet. Wirathu ger i sitt tal en bild av ett Myanmar vars               

traditioner, kultur, religion och värderingar är under attack av en pågående ‘islamisering’ och             

uppmanar därför landets buddhister att enbart göra affärer med andra buddhister. Han menar             

att landets muslimer hotar att ta över ‘deras’ städer och områden genom att organisera sig               

politiskt och konkurrera ut buddhistiska företag.  

969US väljer däremot att lyfta fram en annan anledning till varför rörelsen anser det viktigt               

att stödja företag ägda av buddhister. Enligt dem ska Wirathus motiv enbart grunda sig i ren                

entreprenörsanda och välvilja för hjälpa kämpande företag. En genomgående skillnad är sättet            

hur 969US väljer att förklara rörelsen ur ett mer välvårdat och sansat perspektiv än vad som                

framkommer ur Wirathus tal. US-rörelsen väljer att lägga en stor del av sitt fokus på att reda                 

ut vad de menar är myter i ett försök att övertyga läsaren om rörelsens icke-våldsamma och                

fredsförespråkande principer. Omnämnanden av nationalism eller nödvändigheten av att         

skydda ras och religion förekommer inte i lika stor utsträckning som det gör hos Wirathu.               

Tanken om att buddhismen befinner sig i fara, och att det ska vara muslimer som utgör denna                 

fara finns representerad både i Wirathus tal och på 969US hemsida men uttrycker sig              

tydligare och mer direkt i talet än vad det gör på hemsidan. I uppsatsen framgår det även hur                  

969-rörelsen kan placeras in i kontexten av Myanmars koloniala och postkoloniala historia            
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med politiskt organiserade munkar och buddhismen som kärnan i utformandet av landets            

nationella identitet. 

Om vi återvänder till Jaques Elluls definitioner av vad som utgör irrationell respektive             

rationell propaganda kan enligt mig slutsatsen dras att 969US använder sig av främst             

irrationell propaganda, men även till viss utsträckning argument grundade på fakta ämnade att             

tala till mottagarens rationalitet. I många fall ger 969US uttryck för att försöka väcka sympati               

för gruppen genom att konstatera en partiskhet från västerländsk medierapportering som vill            

kompromettera gruppen. 969US gör genom att påvisa burmesiska buddhisters utsatthet inför           

rohingyamuslimerna, vilka de menar är ‘bengaliska terrorister’, ett försök att rationalisera           

969MMs agerande som en form av självförsvar -som inte bryter mot buddhistiska            

värderingar. Hemsidan lyckas enligt mig i större utsträckning än innehållet i Wirathus tal att              

få gruppen att framstå som en fridfull men missförstådd organisation som blivit utsatta för              

orättvis representering. Trots användandet av en mindre våldsam och aggressiv retorik än den             

som figurerar i talet kvarstår en hemsida fylld av känslobaserade och moraliska argument som              

lyfter fram få faktabaserade uttalanden. Att utföra arbetet med Elulls teorier och definitioner             

av propaganda i åtanke underlättade processen av att identifiera olika sorters argument efter             

de kriterier som utgör irrationell eller rationell propaganda. Ett problem som uppstår genom             

att avgränsa ett arbete till Elluls kriterier är risken av att studien enbart hanterar citat eller                

argument som passar in på de definitioner formulerade av Ellul.  
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5. Bilaga: Talet av Ashin Wirathu  

[Inledande text som föregår Ashin Wirathus tal]: “A newly formed Buddhist extremist group             
‘969’ leader Wirathu instigating hatred against Muslims… This speech is the root cause that              
inflamed the situation in Burma.” 
 
[Talet börjar] 
Whatever you do, do it as a nationalist. If you look at anything with your eyes, see it in                   
nationalist point of view. If you listen anything with your ears, listen it in nationalist way.  
Anything you do, do it in nationalist way. Nationalism must be routine in your life, as you                 
eat, move or doing business. The weakness of nationalism in our public forced me to preach.                
But they are not like that (referring Muslims). Whatever they do, they do it for their people.  
Before current government, at the time of Military rule, they make friends with Generals,              
united among under one idea ‘nationalism’, they have worked for their own people. They              
have now the monopoly of construction market in Yangon. Do not think that they love               
Military, but only for the sake of the benefit of their people, they cooperated with them.                
When current government elected several of them joined the party. They have joined the              
political parties not because they interest in politics, not because they respect human rights              
but for the sake of their people. Their religion is the most abuse Human Rights. They are                 
seriously abusing freedom of believe. [översättarens rödmarkering] They join current          
government party because when this party elected, they will get position, At least they can               
protect their people. It is their aim to join. [Enter text here] to join. Today NLD party in good                   
position and they now move NLD party and they got the position. When I visited to                
Meikhtilar, a person said, the ostrich become Muslim (referring NLD party become Muslims’             
party). I asked him why. He said, all the Muslims become members of the party. Not bad                 
what he said. Think about it! They don’t have any believe in politic, yet they involved in                 
politics because they have nationalism. So what happen? They got position. So what happen?              
Their race and religion is progressing. Let tell you one thing. I Visited Myot Hla Township.                
Local monks complained me that they could not performed Buddhist ritual ceremony on             
Martyrs day. I was blasted! What rude governor of the township I said. thought the authority                
was so rude. How come they refused to perform Buddhist rituals the day General Aung San                
was assassinated. But the local monks explained me that the property owner is a ‘Kalar’ (it is                 
derogatory word means niggar to mention Muslims)and he does not allow us to perform. See,               
now they got position. If NLD cannot perform according to the believe because NLD office is                
in Kalar property, what would happen if they become head of the party,become a member of                
parliament or become a leader of our nation, it is not easy. Think wisely, it is scary. The more                   
you think the more you would scare. When they do business, they do it in nationalist sense.                 
That is why; they keep buying land and properties everywhere. They use the power of money                
to get women, to get attract women; they all do it for their people in nationalist sense. When                  
Military was in power they made friends with generals, when political parties were formed              
they influenced the head of the parties and when NLD become famous they influenced her               
(DASSK). When she returns from US, from the airport she used Kalar’s car and when she                
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visited Mandalay she used that Kalar’s car. She is now under their grip. They have               
surrounded her. However a football player like Ronaldo is good, if he is surrounded by many                
players, he cannot do anything. Daw Su was silent totally when our people were killed and                
slaughtered in Arakan. She can’t say anything. Remember it carefully; they are working in              
their nationalist sense. What Min Ko Naing (88 generation student leader) could do in Arakan               
crisis. He couldn’t say a word. They have surrounded him. Beware Rangoon People. We              
must prioritized nationalism. It is very important. 3 or 4 or 5 days ago we visited Mon state.                  
We have seen a transport company called Yar Zar Min, owned by a Kalar. This Kalar become                 
president of transport association. Then he abolished Ka Htein (annual Buddhist charity) and             
said it is nonsense things. See! As soon as he got the position, abusing freedom of believe and                  
charity. Be careful, we can differentiate between faith and Human Rights but politician they              
cannot differentiate between Human Rights and faith. So they can neither protect religion nor              
the people. If this type of people keeps getting the position, the culture of Ka Htein would                 
vanish. Because he got position so he abolished Ka Htein, would not get the chance to donate                 
and earn blessings. When it happened, young monks from Mawlamyine, organised Monks            
Network, printed stickers and asking people to support fellow Buddhist businesses, shop only             
Buddhist’s shop and use the transportation owned by Buddhist. They have used slogan eat at               
969 restaurant, use 969 transportation buy from (a newly formed Buddhist extremist group’s             
name). God’s special qualities, 6 represent path, eat only at 969 [restaurants, use only 969               
taxis, buy only from sell only 969. When you do shipping, it is not good enough to get                  
cheaper, do not let your money goes to your enemy. By using this money, they will marry                 
they will force them to convert to their religion and their children would be a threat for the                  
country. They would destroy our religion. When their population increased they would do the              
same as what happen in Rakhine . They would snatch away our land from us. That is why                  
you must be long sighted but not short sighted. Buy only 969 shops. By this way no one use                   
Yar Zar Min transportation coach from Mawlamyine. From Mawlamyine to Yangon way, the             
coach is empty and their people use it. But from Yangon to Mawlamyine the coach is full                 
because our golden Burmese use the So they reduce the price. At first it was 6000 kyat but                  
reduced 5000 kyat. Still no Burmese use the service. Then they reduce up to 3500 Kyat. So                 
now all using it again. If we lose now, they would form groups and by support of Saudi                  
Arabia oils money, they would compete our businesses. Please Do not look at your money to                
save from buying cheaper service. Your little money would be insignificant but when add it               
together thousand to hundred thousand it amount. Our enemy would become powerful and             
the they are more dangerous for us. They would one day take our resources from us. If all our                   
people traveling from both side support only even travelling lets travel both side support only               
our fellow Buddhist even in nationalist sense and sacrifice the amount 1500kyat we golden              
Burmese would win this fight. After that we can win more fight and by concentrating the                
target one after another we have to protect our race. Now more of our fellow Buddhist                
Brothers are looking to reduce the price to compete with them. Without mass public support               
we will lose Mawlamyine.  
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