Socialt engagerad Buddhism.
Ibland beskylld Buddhismen för att vara samhällsfrånvänd och allt för inriktad på individen, ofta
symboliseras det av en världsfrånvänd munk, djupt försjunken i meditationen. Men de flesta
buddhistiska ledare menar att buddhismen i grunde går ut på att hjälpa och tjäna andra människor.
De menar att den buddhistiska läran har en stor potential för social aktivism ,dvs
miljömedvetenhet ,hjälpa sjuka och råda bort på social orättvisor.
Jag har ofta sett hur munkar i Thailand är delaktiga i samhället genom att hjälpa människor som har
hamnat i drogberoende där hat man i visa tempel hjälpt människor att övervinna sitt drog beroende
(narkotika eller alkohol) genom att lära ut Vipassana meditationer.
Ett annat exempel är.Hur min vän Rev DhammaThero som hade varit i templet många år Wat Phan
On en dag han fick besked att han nu skull upp till ett tempel som heter Wat Khokngarm som ligger
utan för staden Loei som ligger i norra Thailand. Och undervisar barn/tonåringar i matematik och
andra ämnet. Han skulle nu de kommande åren vara lärare.
De barn/tonåringar var sådana elever vars föräldrar inte hade råd att skicka dem till en vanlig
skola .Så det var inget ovanligt att de fattiga föräldrarna överlämnade barnen/tonåringarna till
munkarna.
Att skicka ett barn/tonåring till en vanlig skola kostar omkring 12000 bath om året (omkring 2600
kr),inget ovanligt i det norra och nordöstra thailand.
Men det pågår snabba samhällsförändringar i hela Sydostasien. Länderna industrialiseras och alltfler
människor flyttar till storstäderna. Förändringar har ställt Buddhismen inför nya problem och lett till
att man försöker ta ett ännu större ansvar.
Utbildning och utveckling
Ett viktigt villkor för ekonomiskt utveckling är att man höjer befolkningens allmänna
utbildningsnivå .I städerna finns sedan länge statliga skolor (som kostar 12000 bath om året).På
landsbygden går barn/tonåringar fortfarande i kloster skolor.

Men munkarnas traditionella undervisning räcker inte i ett modernt ,tekniskt orienterat samhälle
.Barnen behöver lära sig mera .För att munkarna (och nunnorna) ska klara den nya tidens krav och
bli bättre lärare har man nu börjat ge dem bredare utbildning ,bland annat i naturvetenskapliga
ämnen.
Inte för att jag vill framhävda mig själv .Men jag hade fått fem års utbildning/träning av
Rev.DhammaThero och min Dana (gåva) till honom var .Att jag köpte en dator till honom, som han
behövde för sin undervisning, när han nu skulle bli lärare i Loei. Det hände sommaren 2011.
Andra utvecklingsmål som man vill arbeta för är ett
effektivare jordbruk och bättre folkhälsa .Även här
kan munkarna göra viktiga insatser. De finns ju
överallt på landsbygden och byborna har förtroende
för dem.
Därför har munkarna börjat utbilda sig till rådgivare i
jordbruksfrågor eller hjälpläkare .Sjukvård är inget
helt nytt område för dem. Men deras traditionella
kunskaper om örtmediciner behöver en modern
vetenskaplig påbyggnad.
I Thailand får munkarna dessutom utbildning i administrativt och socialt arbete för att de skall kunna
leda utvecklingsprojekt och ge råd vid konflikter av olika slag. Av tradition har munkarna varit
respekterade medlare i bysamhället.
Många har levt aktiva liv som bönder och familjefäder innan de gick in i kloster .Därför känner de
till vardagslivets problem men har samtidigt distans till dem.
Socialt engagerad Buddhism.
Socialt engagerad buddhism formulerades i Vietnamn på 1930 talet .Denna betraktades som den
sanna religionen .Den Vietnamesiske munken Thich Nhat Hahn deltog i arbetet med att organisera
Buddhismen i Vietnamn och utveckla Buddhismen som en social vision.
Social engagerad Buddhism finns i alla Buddhistiska samhällen och traditioner.
,men i olika utsträckning. Det kan tillexempel innebära att bekämpa fattigdomen, driva
miljöpolitik ,engagera sig för mänskliga rättigheter eller arbeta politiskt.
Några av de främsta företrädarna för socialt egagerad
Buddhism är Dalai Lama från Tibet, Thich Nhat Hanh
från Vietnamn ,Maha – Gosananda i Kambodja och
Aung San Suu Kyi. Från Burma/Myanmar. Två av dem
har ju fått Nobels fredspris. (Dalai Lama och Aung San
Suu Kyi.

Munkar och Buddhistiska ledare har engagerat sig både höger ,jag tänker då på höger munken
Bhikkhu Kitthiwuttho i Thailand och munken Bikkhu Buddhadasa som jag vill placera till vänster.
Han menade att Buddhismen och socialismen hade många berörings punkter .Liknande tankegångar
hade Dalai Lama när han själv menade att han var marxist.
På Sri Lanka gav en grupp politisk aktiva munkar med Walpola Rahula som främste talesman en
socialdemokratisk och nationalistisk tolkning av Buddhas lära. Han menade att det skett stora
förändrar sedan Buddhas tid ,därför måste även munkarnas liv förändras.
När man sysslar med politisk buddhism så kan det även gå galet och därför menar jag. Att
munkarnas politiska engagemang för Singhalesisk nationalism bär därför en stor skuld och ansvar
för den politik som ledde Sri Lanka till fullt inbördes krig.
Ni kan läsa mer om det på min hemsida www.buddhisminfo.se Hur man missbrukar Buddhas ord.
På föredrag och föreläsningar.

Socialt engagerad Buddhism i Sverige.
Även i Sverige har Buddhistiska lärare i viss utsträckning kommit att arbeta socialt ,bland annat
genom att ge meditations undervisning till interner på fängelset. men f.d lärare Ven Dharmavajra
(Detlef Schultze) gjorde det. Han lärde ut meditation i Kirsebergs fängelse.
Men jag har fått den uppfattning att den socialt engagerad Buddhism inte fått någon större
genomslag kraft här – till skillnad från USA, där finns många grupper som arbetar med sociala
frågor.
I Sverige är det de enskilda buddhisterna som i sin vardag måste förhålla sig till de fem etiska
övningarna – att inte död, stjäla ,missbruka sin sexualitet ,att inte ljuga eller att missbruka droger.
Och handla utifrån dem.(Droger för mig är också snus ,cigaretter och sprit om man vill följa den ädla
åtta faldiga vägen.)Det kan vara svårt nog när de kolliderar med vissa yrken.
Vart går gränsen för att inte döda andra levande varelser. Kan man fortsätta att arbeta inom ett
företag vars produkter säljs till försvarsmakten ? Kan man arbeta på ett systembolag om man är
Buddhist ?
Som Theravada Buddhist kan jag bara svara så här när det gäller Rätt utkomst (livsföring).Att
undvika skadliga och oärliga yrken eller vägra tjäna sitt uppehälle och istället tjäna sitt levebröd på
ett ärligt sätt.
Man skall undvika yrken.
1) Att handla med vapen.
2) Att handla med människor (ex slavhandel och prostitution)

3) Att handla med kött (ex slaktare)
4) Att handla med berusnings medel.
5) Att handla med gifter.
Rätt utkomst/Försörjning. (livsföring)
Det femte steget, handlar om rätt utkomst (livsföring, försörjning). Det innebär att vår andliga
utveckling kan hindras om vi arbetar med något opassande. Ett buddhistiskt talesätt i Thailand
lyder:
”På målarens händer fastnar den färg han målar med.”
Vill man inte skada någon annan är yrken som att handla med vapen, handla med levande varelser,
handla med gifter, handla med berusningsmedel eller att arbeta som slaktare olämpliga.
Rätt utkomst (livsföring) syftar på att vissa yrken anses ge dålig kamma och leder till lidande och
fler återfödelser. Ur Buddhistisk synvinkel så anses det fel att avsiktligt döda djur, eftersom djur är
en av de existensformerna en människa kan återfödas till, vilket gör att man bör avstå från yrken
såsom slaktare. Huruvida något är omoraliskt så är det just avsikten som räknas. Att äta kött som inte
avsiktligt slaktats just för en själv anses gå bra.
Med rätt utkomst/försörjning så innebär det att varje människa är en del av samhället. Vi fullgör våra
skyldigheter mot samhället genom det arbete vi utför, genom att tjäna våra medmänniskor på olika
sätt .I gengäld får vi vår försörjning .Även en munk eller nunna arbetar för att tjäna sitt uppehälle
eller levebröd. De renar sitt sinne för sin egen skull för att hjälpa andra med information och råd.
Om munkarna/nunnorna utnyttjar människor genom att bedra dem ,börjar ägna sig åt magi/hokus
pokus eller skryter om vad de har uppnått, är det inte rätt försörjning .Eller om de börjar taga betalt
för sin undervisning eller tar emot pengar så förtjänar de sitt uppehälle och levebröd på ett felaktigt
och måste då lämna sin Sangha
Den lön vi får för vårt arbete måste användas för att försörja oss själva och de som är beroende av
oss .Blir det något över, bör vi åtminstone en del av detta gå tillbaka till samhället som en gåva
(Dana) till nytta för andra. Om vår avsikt är att göra nytta i samhället genom att försörja oss själva
och andra, då är vårt arbete rätt försörjning/utkomst.
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