Sveriges buddhistiska samarbetsråd
SBS grundades 1993 och är en riksorganisation
för buddhistiska sammanslutningar i Sverige med
syfte att utöka samverkan dem emellan. SBS är
ett serviceorgan utan styrande funktion där varje
medlemssamfund behåller sin särart och självständiga verksamhet. SBS ska främja kunskap om
buddhism och buddhistiskt levnadssätt. Rådet
stödjer utvecklingen av buddhistisk verksamhet
på olika sätt och verkar för ökad medmänsklighet
i världen. SBS förmedlar ansökningar om statliga
bidrag till SST och fördelar erhållna medel bland
medlemmarna.
Efter kontakter med buddhistiska tempel
i Asien, började svenska buddhister i början på
1970-talet etablera sina egna verksamheter knutna till olika buddhistiska riktningar. Under decenniet därefter tog invandrare från asiatiska länder
initiativ till föreningar knutna till deras respektive länders buddhistiska traditioner. Informella
kontakter grupperna emellan och gemensamma
högtidsfiranden resulterade 1993 i bildandet av
SBS. 2005 blev SBS berättigat till statligt stöd.
År 2013 har SBS 22 medlemsorganisationer, som
bedriver sin verksamhet på 43 platser i Sverige
och betjänar omkring 12 500 personer. Av dessa
organisationer består cirka hälften av olika asiatiska grupper, som i sin tur har närmare 50 ytterligare nätverk i landet.
Uppskattat antal buddhister i Sverige, som är
födda i Asien, är 40 000. SBS uppskattar antalet
aktiva västerländska buddhister år 2013 till ca 5
000. Sammanlagt 45 000 buddhister, som utgör
en halv procent av Sveriges befolkning. Till SST
redovisat antal registrerade betjänade från 12
medlemsgrupper år 2012 är 5 379 personer.
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Buddhismens
grundare är Buddha
Gautama (Shakyamuni) som levde i
norra Indien för ca
2600 år sedan. Ordet buddha är inte
ett namn, utan en
Medlemmar: 5 379
titel som betyder
Medlemsorg: 22
”den uppvaknade”
Bildades: 1993
eller ”den upplyste”.
Efter Buddhas död
spreds buddhismen till många fler länder i Asien.
I och med detta delades den upp i olika riktningar. Sedan 1900-talet har buddhismen också
spridits till övriga världsdelar. Inom SBS finns de
flesta riktningarna representerade. Grundlärorna
är gemensamma för alla, men buddhismen har
även anpassats till de specifika behoven i varje
tidsperiod, plats och kultur.
Buddha säger om kärnan i buddhismen: Att
undvika allt ont, att göra gott, att rena sitt sinne
– det är de upplystas lära. Buddhismen framhäver
vikten av ett medkännande förhållnings- och beteendesätt samt andlig fördjupning genom meditation.
SBS ser utökad kunskap om etikens och
andlighetens roll som en viktig faktor för utvecklingen av en fredskultur som motvikt till våldsbejakande extremism. Vi behöver finna vägar för att,
i samverkan med andra aktörer i samhället, förmedla värdet av medmänsklighet både till vuxna
och ungdomar, och i våra verksamheter ge utrymme för initiativ anpassade till deras verklighet.

