
Buddhismens syn på Etnicitet.

Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) där jag försöker besvara på frågorna så gott jag kan. Jag 
är ingen expert. Men jag delar gärna med mig (det lilla jag kan) och alla mina personliga 
erfarenheter till de som frågar. Det finns inga svart och vita svar inom Theravada Buddhism (och 
annan Buddhism) utan allting är en blandning av svart och vitt.

 När jag svarar. Så har jag ingen fördömande eller auktoritär 
attityd :men däremot så har jag rätt att vara kritisk och 
granskande.

Som jag har lärt mig inom Theravada Buddhism (Buddhas tal 
till Kalama folket och utforskande/undersökande inställning 
(Vimamsa) som tillhör Iddhipada en av de 37 förutsättningar 
att nå upplysningen) 

De svar som jag ger är bara en syn hur en utövande Buddhist kan se på aktuella frågor som finns i 
vårt samhälle

Hur en Theravada Buddhist ser på Etnicitet.

När det gäller det här med etnicitet ,vilken grupp eller folk kultur man tillhör, är för oss Theravada 
Buddhister egentligen ointressant .För om man förstår att Livet är ett lidande eller att det finns ett 
lidande i vår värld, så inser man att vi alla sitter i samma båt

.Att vi alla har lika värden är för oss en självklarhet men det är mycket vanligt att politiker och 
journalister säger att vi alla är lika värda ,att de är demokratiska osv ,men i samma andetag så kan de 
utveckla en filosofi som kallas Vi mot Dom  - där de tillexempel inte vill att han eller hon skall håla 
ett tal. eftersom de inte gillar hans eller hennes idéer eller uppfattningar.



Men för oss som är Theravada Buddhister så anser vi att är lika värda och utgångspunkten är den. Vi 
födds ,blir sjuka och vi blir gamla och en dag skall vi dö .Alla människor i våran värld kommer att 
drabbas av det (även allt liv) så det finns ingen skillnad .Vi alla sitter i samma båt ,så därför är det 
egentligen ointressant att syssla det här med Etnicitet ,eller varifrån man kommer eller vilken 
religion vi tillhör eller vilken kultur vi tillhör .Vi alla sitter fast i samsaras hjul (återfödelsen).

Vi kan ju också tillägga tre saker till som Buddha lärde ut .Att 
anknytning till otrevliga saker är lidande, separation från 
omtyckta saker är lidande ,att inte få det man önskar sig är 
lidande. Så när man ser det mycket djupt så är det 7 saker som 
vi alla delar på i denna värld och det är lidande. Så vi alla 
sitter i samma båt även där.

Den som praktisera de 4:a ädla sanningarna och går den ädla 
åtta faldiga vägen har förstått. Det finns inget Vi mot Dem, vi 
är alla lika värdefulla eller vi alla har samma värde. Men 
tyvärr så ställer religioner och ideologier och nationalism till 
det ,genom att utveckla Vi mot Dem eller att vi kategorisera 
(klassificera, indela människor i olika grupper) människor

Så den som sysslar med Theravada Buddhism (och annan Buddhism),har inget intresse av vilken 
grupp man tillhör/kultur och det med att kategorisera folk är något som vi inte gillar .Vår 
utgångspunkt är

 .Att vi alla sitter fast i Lidande oavsett ursprung ,grupp eller kultur och målsättningen med livet är 
att utveckla Medkänsla till allt liv och den gyllene regeln är. Plåga inte andra med det som pinar dig 
själv .Den gyllene regeln finns i alla religioner .Du kan läsa mer om det på min hemsida .På föredrag 
och föreläsningar PDF fil nummer 22.

Ja det var några tankar som en Theravada Buddhist har. Om det är något du undrar över så kan du 
alltid ringa eller mejla mig.

All värme och en god fortsättning på dagen.



Källor som har inspirerat mig.

Buddhistiska recitationer – översatta till svenska 
av Björn Zackri

Mitt Puja häfte för recitationstexter för 
Buddhistisk Andakt och Meditation av Tobias 
Heed.

PDF filen – De sublima förhållningssätten. Som 
finns på min hemsida www.buddhisminfo.se
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