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Riktlinjer för ansökan om medlemskap           
i Sveriges buddhistiska gemenskap 
SBG-vänner för organisationer  
 
 

 
Vi i Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) ser gärna att fler buddhistiska organisationer blir 

medlemmar i SBG. Som medlem kan man ta del av och bidra till det samarbete mellan 

buddhistiska organisationer som byggts upp sedan början av 1990-talet genom Sveriges 

buddhistiska samarbetsråd.  

Dessa riktlinjer innehåller förhållningssätt som komplement till SBG:s stadgar. Dokumentet 

kan uppdateras av SBG styrelse beroende på aktuella förhållanden som ska förtydligas eller 

regleras. Eventuella ändringar ska bekräftas på en årsstämma. 

I dessa kompletterande riktlinjer behandlas §4 Medlemskap med utdrag ur SBG stadgar.  

 

Utdrag ur SBG:s stadgar  
 
§   1. Namn och organisatorisk status 

Sveriges buddhistiska gemenskap är ett trossamfund som består av buddhistiska 

organisationer i Sverige som anslutit sig till innehållet i SBG:s stadgar och kompletterande 

riktlinjer. Varje medlemsorganisation behåller sin särart och självständiga verksamhet med 

Buddhas lära och utövning gemensamt för alla.  

 

§   2. Ändamål  

SBG är en rikstäckande gemenskap som anordnar buddhistiska andakter, meditationer, 

högtider och andlig vård. 

SBG:s syfte är att: 

• främja buddhistiska principer och levnadssätt i teori och praktik som grundar sig på 
Buddhas lära om De tre juvelerna, de Fyra ädla sanningarna och Den åttafaldiga 
vägen.  

• stödja utvecklingen av buddhistisk verksamhet i Sverige.  
• främja fredlig samlevnad mellan människor från olika kulturella och religiösa 

bakgrunder. 
• verka för och stödja arbetet mot alla former av rasism och andra typer av 

diskriminering samt våld och brutalitet.  
• verka för alla människors lika värde och grundläggande demokratiska värderingar 

samt jämställdhet mellan kvinnor och män.  
• verka för och stödja arbetet för en hållbar miljö.  
• i allmänhet verka för ökad medmänsklighet i Sverige och övriga världen. 

§   4. Medlemskap 
SBG har två typer av medlemskap:  
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1) Medlemskap för buddhistiska organisationer som vill verka i enlighet med SBG:s ändamål 
och syfte.  
2) SBG:s vänner:   

a) andra buddhistiska organisationer som sympatiserar med och vill stödja SBG:s syfte. 
b) privatpersoner som sympatiserar med och vill stödja SBG:s aktiviteter. 

Medlemskategori 2 har ingen rösträtt. 
 

Utdrag ur SBG:s kompletterande riktlinjer 
4.2. Medlemskap SBG:s vänner 

Medlemskap SBG:s vänner är möjligt för buddhistiska organisationer och privatpersoner som 

sympatiserar med och vill stödja SBG:s syfte och verksamhet. Det innebär också att de ställer 

sig bakom SBG:s stadgar § 2 se ovan, och § 4.1c: SBG och medlemsorganisationerna ska 

värna om medlemmarnas och övriga besökarnas frihet, integritet och allas lika värde. 

För buddhistiska organisationer som är intresserade av ordinarie medlemskap i SBG är 

medlemskap i SBG:s vänner en möjlighet till att bekanta sig med och delta i SBG:s aktiviteter. 

De kan dessutom få stöd att lära sig mer om vad som krävs för att uppfylla villkoren för att 

erhålla statsbidrag. 

 

Denna medlemskapskategori sammankallas minst en gång per år till ett samrådsmöte. 

Varje SBG-vänorganisation utser en representant och en suppleant till samrådsmötet. 

 

Generella punkter angående medlemskap 
4.1b) Skäl att avslå ansökan om medlemskap:   

Om den sökande organisationen inte uppfyller villkoren för medlemskap uppräknade ovan, 

och med hänsyn till följande etiska förhållningssätt.  

När det gäller organisationer eller dess företrädare som utövar våld mot person, tvång eller 

hot. Det kan handla om att rättfärdiga våld i nära relationer eller främjande av 

tvångsäktenskap. Om de kränker ett barns rättighet på så sätt att det finns en påtaglig risk 

att barnets hälsa eller utveckling skadas. 

Det gäller också om en organisation eller dess företrädare inskränker en människans fri- och 

rättigheter genom att utnyttja vuxna eller barn i en utsatt belägenhet. Detsamma gäller om 

de diskriminerar eller klart överträder principen om alla människors lika värde, eller aktivt 

motarbetar det demokratiska styrelseskicket till exempel genom att uppmana att inte följa 

svensk lag. 

 

4.1c) Allmänna etiska riktlinjer för trygghet och integritet inom SBG 

I överensstämmelse med Buddhas lära och föreskrifter ska medlemsorganisationerna följa 

ramen för allmänna buddhistiska etiska riktlinjer och ytterligare de som eventuellt gäller för 

respektive buddhistisk inriktning och/eller ordinering. Av stor vikt är också etiska principer 

gällande relationen mellan buddhistiska lärare och deras elever. 

Utövare inom våra medlemsorganisationer ska kunna praktisera och studera buddhismen i 

en trygg och etisk miljö. Ofredande eller diskriminering av olika slag gällande minderåriga 

och vuxna ska inte få förekomma. Därför är det av stor vikt att organisationerna och deras 

företrädare följer de fem buddhistiska föreskrifterna för att undvika att skapa lidande för sig 

själva och andra. 
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De fem mest grundläggande föreskrifterna är:  

Uppförande att undvika:    Uppförande att utveckla: 

1. skada levande varelser    kärleksfull vänlighet/omtänksamhet  

2. att ta det icke givna    generositet  

3. sexuellt opassande uppförande (utnyttjande)  stillhet, enkelhet och förnöjsamhet  

4. osant tal     sanningsenligt tal  

5. inta medel som fördunklar sinnet   medvetenhet och varsamhet 

Varje medlemsorganisation uppmanas att ta fram etiska riktlinjer och en specifik 

uppförandekod. De ska utse en kontaktperson tillika samordnare som ansvarar för att dessa 

efterföljs, och att åtgärder kan genomföras vid behov. Dessutom uppmanas de i 

förekommande fall att utse en neutral professionell extern kontaktperson för att utreda 

anmälda övergrepp och ge stöd till de eventuellt drabbade och till organisationen i fråga. 

 

 


