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Verksamhetsberättelse över 2015 
 

Medlemsorganisationer  
BLIA Sweden - Buddhas Light International Association, Stockholm chapter 
Buddha Saddha Dhamma förening, Wat Pha, Göteborg 
Buddhistiska Föreningen i Lappland Sverige, Buddharama Tempel Fredrika 
Buddhistiska föreningen i Luleå  
Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen 
Buddhistiska gemenskapen Triratna 
Buddhistiska Viharaföreningen, Stockholm Buddhist Vihara 
Burmesiska Buddhistföreningen Sverige, Tiratana Buddhist Temple 
Föreningen 3Juveler, Stockholm 
Föreningen för Diamantvägsbuddhismen, Buddhistiska centret Stockholm 
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg  
Föreningen för Tibetansk Buddhism i Malmö - Lund, Karma Yönten Ling 
Sakya Changchub Chöling  
Svenska Soto-Zenföreningen 
Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, Buddharama Temple Värmdö 
Vipassanagruppen, Stockholm  
Vietnamesiska buddhistiska kulturföreningen i Bjuv, Dai Bi Tam templet 
Vietnamesiska buddhistiska kulturföreningen i Malmö, Thay Tien Templet 
Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, Phat Quang templet 
Wat Sanghabaramee, Eslöv 
Wat Santinivas, Haninge 
Zenbuddhistiska Samfundet  
 
Styrelsens sammansättning 
Trudy Fredriksson (TF), ordförande (Buddhistiska gemenskapen – Karme Tenpe Gyaltsen) 
Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viharaföreningen -
Stockholm Buddhist Vihara) 
Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling) 
Ekaterina (Katja) Panova (KP), sekreterare (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg) 
Daniel Trung Pham, ledamot (Vietnamesiska Kultur- och Buddhistiska föreningen i Göteborg, 
Phat Quang templet) 
Pramaha Boonthin Taosiri, ledamot (Thailändska Buddhistiska föreningen i Sverige, 
Buddharama Temple Värmdö) 
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Möten 
Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har haft ett årsmöte och 3 styrelsemöten under året. Den 
24 maj hölls årsmötet på Chua Phat Quang templet i Göteborg. Ett miljöseminarium anordnades 
på templet den 23 maj och var en fortsättning på diskussionen och uppföljning av seminariet 
från föregående årsmöte i Rosersberg. Temat var ”Vårt engagemang behövs för en hållbar 
livsmiljö”.  
TF har på uppdrag av regeringen deltagit i flera möten med Nämnden och Rådet för Statligt Stöd 
till Trossamfunden (SST) www.sst.a.se, och med Regeringens råd för kontakt med trossamfunden 
www.regeringen.se/sb/d/15931. Bhante Dhammaratana, var suppleant. TF ingår också i SST:s 
beredningsgrupp för andlig vård.  
 
I slutet av oktober inbjöds för andra året i rad SST:s Generalsekreterare Åke Göransson och Åsa 
E Hole, handläggare för bidragsfrågor på SST, till SBS styrelsemöte, som ett återkommande möte 
mellan SBS och SST. 
KP deltog i ett rådslag på SST för fortsatt fördjupade dialog rörande demokrati och mänskliga 
rättigheter, med särskild inriktning på kvinnors delaktighet, inflytande och synlighet i 
trossamfunden. 
Flera buddhistiska representanter från SBS deltog i en kassörs- och sekreterarkurs samt en 
säkerhetskurs som under hösten anordnades av SST i Göteborg och Stockholm och i ledarkurser. 
TF besökte nya templet Wat Buddharam Boden i juni, och Wat Sangharabamee tillsammans med 
Leif Magnusson.  
 

Statliga bidrag från SST 
Statsbidraget uppgick år 2015 till 363 120 kr, därav gick ca. 9% (31 800 kr)  SBS centrala 
verksamhet och 91% (331 320 kr) till 12 medlemsorganisationer baserat på  
4812 betjänade personer under året 2011. Från och med 2017 kommer stadsbidraget att åter 
baseras på årligen redovisad antal medlemmar och betjänade besökare. 
Följande fem organisationer fick 24 000 kr i etableringsbidrag under 2015: 1. BLIA – Buddhas 
Light International Association, 2. Föreningen 3Juveler, 3. Vietnamesiska Kultur & 
Buddhistförbundet i Göteborg, 4. Burmesiska Buddhistföreningen och 5. Buddhistiska 
föreningen i Lappland.  
Bidrag på 160.000 kr för säkerhetshöjande åtgärder gick till Wat Pha i Göteborg och till KTG 
80.000 kr för handikappanpassning i Fellingsbro. 
 

Andlig vård (AV) och krisberedskap (KB) 
Från och med årsskiftet 2015 har KP:s tjänst som buddhistiska koordinatörer för den andliga 
vården i Sverige utökats till 40%, medan TF:s tjänst var fortsatt 30%. Områden som 
koordinatörerna arbetat med under 2015: 

 Vara en resurs för buddhister och vårdpersonal/sjukhuskyrkan vid frågor om andlig 
vård och dödsfall som gäller buddhister, och vid behov hänvisa till buddhistiska 
kontaktpersoner  

 Stärka och utveckla arbetet med AV kontaktpersoner genom utbildning och 
uppföljning 

 Möta och informera fler ansvariga från sjukhus och dess personal samt 
sjukhuskyrkor runtom i landet om buddhistisk AV, KB och kontaktlistorna 

 Uppföljningsmöten och diskussion med sjukhusen om fortsatt utveckling och 
spridning av information om buddhistisk AV och KB. 

 Möten hos flera myndigheter med ansvar för krisberedskap. 
 
För mer information se bilaga: Rapporten för andlig vård och krisberedskap. 
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Stockholms buddhistiska begravningskvarter – Stupans femårsjubileum 
En projektkommitté på fyra personer – Wendy Haar från BLIA, Tien Lai från Phat Quang templet, 
Fredrik Busk från Triratana och Chandra Nawaratne från Stockholm Buddhist Vihara planerade 
och genomförde firandet av Stupans femårsjubileum på Strandkyrkogården. Marie Eriksson 
uppdaterade informationsbroschyren om det buddhistiska gravkvarteret och BLIA har översatt 
en sammanfattning av broschyren till kinesiska. Broschyren har tryckts i 2000 exemplar för att 
distribueras till bland annat begravningsbyråer och till buddhistiska organisationer i 
Stockholmsområdet. 
 

SBS hemsida  
KP administrerar den gamla hemsidan vid sidan av den nya som håller på att arbetas fram, innan 
den kan lanseras under år 2016.  
 

European Buddhist Union (EBU) www.e-b-u.org 
TF deltog i EBU-mötet med de nationella unionernas nätverk i Frankfurt 24 - 25 januari, TF har 
även ansvarat för att koordinera nätverket under 2015. Hon har också deltagit i EBU:s årsmöte 
24 – 27 september på Rigpa Center i Berlin, Tyskland med bl.a. presentationer av olika 
buddhistiska projekt i Europa och planering inför en EBU konferens under 2016.  

 
Högtiden United Nations Vesak 
KP representerade SBS under högtidsfirandet i Bangkok, Thailand 28 – 30 maj och läste upp en 
hälsning från SBS och budskapet från ”Vägra Hata!” – budkaveln, där religiösa ledare i Sverige  
genom Sveriges Interreligiösa Råd agerar gemensamt mot hat och för fred. Det upplästa budskapet 
publicerades i samband med Vesak-eventet i buddhistchannel.tv/index.php?id=3,12333,0,0,1,0. 

 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
TF deltog i flera möten med MSB samrådsgrupp. Med anledning av ökade spänningar i 
samhällsklimatet, och särskilt under hösten 2015 i.o.m. den ansträngda flyktingsituationen, har 
fler myndigheter utöver Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) inbjudit 
representanter från SBS och andra trossamfund till regelbundna överläggningar. Ett upprop om 
att bidra med praktiska insatser har mejlats ut vid två tillfällen till kontaktpersoner för andlig 
vård och krisberedskap. För mer information se rapporten för andlig vård och krisberedskap. 
 

Sveriges Interreligiösa Råd (SIR) 
Trudy och Bhante Dhammaratana deltog i möten med Sveriges Interreligiösa Råd. SIR har i nära 
samverkan med Sveriges Kristna Råd arrangerat ’Vägra hata!’ manifestationer i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Umeå under helgen som inleder World Interfaith Harmony Week i slutet 
av januari/början av februari 2015. 
 
Den 1 februari i Storkyrkan i Stockholm lämnades ’Vägra hata!’-budkaveln i närvaro av 
kungafamiljen. Förutom representanter från Judiska rådet, Katolska kyrkan, Syrisk Ortodoxa 
kyrkan och Muslimska Rådet, deltog en delegation från SBS med Vördade Phra Maha Boonsee, 
Vördade Ru Hai, TF m.fl. Samma dag anordnades samma manifestation på ett fredsmöte hos 
Sakya Changchub Choling. 2 februari anordnades Vägra Hata! manifestationen på Phat Quang 
templet i Göteborg och 30 januari till 1 februari i Malmö. På ett SIR-möte på 
kulturdepartementet den 4 februari överlämnade TF budkaveln till kultur- och 
demokratiministern Alice Bah Kuhnke. TF har deltagit i flera möten med SIR:s styrgrupp. 
Den 25 oktober undertecknade Bhante Dhammaratana och Trudy ett uttalande från Sveriges 
Interreligiösa Råd om flyktingsituationen. Mer om SIR på www.interreligiosaradet.se. 
  

 
 

http://www.e-b-u.org/
http://buddhistchannel.tv/index.php?id=3%2c12333%2c0%2c0%2c1%2c0
http://www.interreligiosaradet.se/
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Coexist 
I det interreligiösa nätverket Coexist i Malmö stad har SBS representant Leif Magnusson m.fl. 
från Karma Yönten Ling regelbundet under året träffat representanter från andra religioner, och 
samtalat kring aktuella frågor rörande trygghet, mångfald och samexistens. De olika 
representanterna har också haft möten med grupper av lärare och elever vid olika Malmöskolor. 
Den 2 december hade Coexist ett möte med kulturminister Alice Bah Kuhnke i Muslimska 
församlingens lokaler, som handlade om myndigheternas relation till de religiösa samfunden i 
kristider - utifrån den ansträngda situation som rådde i Malmö under hösten med ankommande 
flyktingar. Även internationella händelser som attentaten i Köpenhamn och Paris, och eventuella 
följdverkningar av detta på ett lokalt plan har funnits med i dialogen inom Coexist. Det pågående 
arbete med att förebygga och motverka religiös radikalisering har varit framgångsrikt. 

 
Interreligiöst Fredsforum (IFF) med flera 
Under året deltog Eva Abrahmsén och flera representanter från SBS-medlemsorganisationer i 
möten hos IFF och ’Vandringar för vänskap’ i Stockholm. TF deltog i arrangemang av Örebros 
interreligiösa råd vid stadens 750 års jubileum med läsning av buddhistisk fredstext och Vägra 
hata- manifestet, med överlämnandet av budkaveln till kommunstyrelsens ordförande Lena 
Baastad. TF deltog i en panel vid konferensen ’Tro och handling’ på Mångkulturellt centrum 
Botkyrka som bl.a. anknöt till flyktingarbetet. 

Övrigt 
SBS har behandlat många frågor från medlemmar, olika organisationer/institutioner och 
privatpersoner. 
 

 
Styrelsen vill framföra ett hjärtligt tack 

till alla som med olika insatser bidragit till verksamheten 
 


