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Munken Thich Quang Do 

 
Kjære medlem av Buddhistforbundet, 
 
Vi sender med dette ut femte nummer av 
nyhetsbrevet “Buddhistforbundet”. Enkelte 
begivenheter i Norge de siste seks månedene 
har på en særlig måte satt et positivt fokus på 
buddhismens plass i samfunnet. Det gjelder 
særlig tildeling av Raftoprisen til den vietnam-
esiske munken Thich Quang Do. Men også 
besøket av den thailandske fredsaktivisten 
Sulak Sivaraksa og den buddhistiske deltak-
elsen på konferansen i Oslo til ”Alliance of 
Religion and Conservation” har på litt forskjel-
lige måter understreket at en uatskillelig del av 
det å være buddhist er å være et menneske 
som bryr seg om den verden vi lever i. Det 
innebærer at vi bruker de muligheter vi har til å 
fremme fred, rettferdighet og en bærekraftig 
utvikling. Det betyr at vi i noen situasjoner 
kanskje må ta valg som bringer oss på 

kollisjonskurs med dem som krenker 
menneskerettighetene, utbytter andre 
mennesker eller driver rovdrift på naturmiljøet. 
Buddhas lære forteller oss at vi må stå for 
normer som sikrer likeverd og godhet mellom 
mennesker også når det koster oss noe. Det å 
stå for normer som menneskerettigheter og 
religionsfrihet har for eksempel kostet munken 
Thich Quang Do over 25 år i fengsel og 
fangenskap. Men svaret på overgrep fra dem 
som frykter rettferdighet er ikke hat eller vold. 
For en buddhist er det helt avgjørende at 
svaret er medfølelse og ikke-vold. For Buddha 
var de som krenket andre gjennom vold og 
undertrykkelse også ofre – ofre for hat, grådig-
het og forblindelse. Dette er et perspektiv som 
også kjennetegner de buddhistiske aktivistene 
som høstens begivenheter har satt fokus på. 
Forbilder som disse, som kan vise oss hvordan 
vi som buddhister kan arbeide for et bedre liv 
for våre medmennesker, og hvordan vi kan snu 
den utviklingen som ødelegger kloden vår, er 
derfor uvurderlige.  
 
Buddhistforbundet er, selv om det nå består av 
omkring 10.000 medlemmer, egentlig en liten 
organisasjon – fordi vi kun er et samarbeids-
organ for de buddhistiske organisasjonene 
disse medlemmene hører til i. Buddhismen i 
Norge er i en oppbyggingsfase. Det krever stor 
innsats fra medlemmene i disse organisa-
sjonene. Mye av oppmerksomheten rettes mot 
”de nære ting”. Men kanskje nettopp derfor er 
det viktig at vi minner hverandre om disse 
viktige sidene ved utøvelsen av Buddhas lære. 
Buddhistforbundet kan derfor, selv om det er 
lite, spille en viktig rolle som et møtepunkt der 
vi både kan få inspirasjon og kanskje også gi 
inspirasjon, slik at visjonene holdes levende. 
 

Raftoprisen til Thich Quang Do 
 
Raftoprisen for 2006 ble tildelt den vietnam-
esiske buddhistmunken Thich Quang Do. 
Hvem er han? Raftostiftelsen beskriver ham 
slik: ”Thich Quang Do er en intellektuell leder 
og en forenende kraft i sitt hjemland. Som 
munk, forsker og forfatter har han viet livet til å 
fremme rettferdighet og buddhismens budskap 
om ikke-vold, toleranse og medfølelse. 
Gjennom politiske opprop har Thich Quang Do 
utfordret myndighetene til dialog om demo-
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kratiske reformer, pluralisme, trosfrihet, 
menneskerettigheter, og nasjonal forsoning. 
Dette har gitt demokratibevegelsen retning og 
kraft. Men prisen har vært høy. Thich Quang 
Do har tilbrakt til sammen 25 år i fangeskap og 
i dag, 77 år gammel, sitter han fortsatt i hus-
arrest. Herfra viderefører han kampen. Som 
nestleder i den forbudte buddhistkirken i Viet-
nam, har Thich Quang Do sterk støtte blant 
landets mange buddhister. Han har også bred 
støtte fra andre kirkesamfunn, så vel som blant 
kommunistpartiveteraner. Thich Quang Do 
spiller en nøkkelrolle i arbeidet med å forene 
dissidenter i Nord- og Sør-Vietnam”.  
For de vietnamesiske buddhistene i Norge var 
tildelingen en enorm oppmuntring i den kam-
pen de har kjempet i flere tiår. I forbindelse 
med tildelingen i Bergen 4. november arran-
gerte Det vietnamesiske buddhistsamfunn 
fakkeltog og festmøte i tillegg til de arrange-
mentene Raftostiftelsen sto for. Egil Lothe 
(forstander) og Shantana Berg (sekretariat) 
representerte Buddhistforbundet under den 
høytidelige overrekkelsen der prisvinneren selv 
ikke kunne være til stede. I stedet var han 
representert ved Vo Van Ai, en buddhistisk 
aktivist ved bevegelsens kontor i Paris.   
 

 
Vo Van Ai mottar Raftoprisen på vegne av Thich 
Quang Do 

 

Vesak 2006 / 2550 
 
Vesak 2006 / 2550 fant sted fredag 12. mai 
ved fredsstupaen på Karma Tashi Ling 
buddhistsenter. På tradisjonelt vis ble dagen 
markert med prosesjon, meditasjon, sang 
tekstlesning og til slutt – mat til de fremmøtte. 
Kulda hadde ikke helt sluppet taket så det ble 
en ”frisk” fornøyelse men uansett dypt 
meningsfull for de omkring 60 deltakerne.  

 

Saker Buddhistforbundet arbeider med 
 
I noen tilfeller er Buddhistforbundet synlig utad 
som når det arrangerer vesak og lysfest eller 
når det står som arrangør av besøk av uten-
landske gjester eller når det er medarrangør 

ved større markeringer sammen med Samar-
beidsrådet eller andre organisasjoner. Men 
langt det meste av arbeidet vi holder på med er 
lite synlig for medlemssamfunnene eller med-
lemmene. Et viktig område vi arbeider med 
gjelder økonomi. Her er vi opptatt av at lover 
og forskrifter praktiseres slik at staten like-
behandler Den norske kirke og andre tros- og 
livssynssamfunn. Her er spørsmål knyttet til 
registrering viktige. Buddhistforbundet har for 
eksempel gått inn for at en person som melder 
seg inn i et trossamfunn uten å være utmeldt 
av et tidligere ikke skal få begge medlemskap-
ene annullert (slik at begge trossamfunnene 
mister tilskuddet). Hvorfor? Fordi loven sier at 
et medlemskap er gyldig inntil en melder seg ut 
– skriftlig eller gjennom personlig fremmøte 
(men ikke på noen annen måte). Etter vår 
oppfatning er det uakseptabelt at staten skal 
spare penger ved å bryte de lover den selv har 
vedtatt. En del av de problemstillingene vi 
reiser kan nok for mange virke som ”pirk”. 
Faktum er likevel at slikt ”pirk” kan få store 
konsekvenser. Det gjelder for eksempel 
ulikhetene mellom Den norske kirke og andre 
tros- og livssynssamfunn når det gjelder 
reglene for merverdiavgift. En mulighet for å 
fremme synspunkter på slike områder har vi 
når vi blir invitert til møter med statssekretæren 
i kirkedepartementet og med diskriminerings-
ombudet, slik vi er blitt den siste tiden. 
 

Byggestart for thai-tempel 
 
Mandag 22. mai i år begynte byggingen på det 
nye tempelet til Den thailandske 
buddhistforening. Det var inngått avtale med 
byggefirma for å reise et tempel på over 
900m2 og bankfinansiering til å sikre fullføring 
av et prosjekt på omkring 18 mill kroner var 
sikret. Det var derfor en stor dag når det første 
spadestikket kunne tas før tomta ble overlatt til 
gravemaskinene og sementblanderne. Templet 
skal stå ferdig i begynnelsen av juni neste år 
og offisiell innvielse er satt til 07.07.07.  

 

 
Det nye Wat Thai høsten 2006 
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Workshop om misjon og 
menneskerettigheter 
 
Et ”vanskelig” tema innenfor området religions-
frihet er spørsmålet om retten til å misjonere. 
Mange har gitt uttrykk for at denne retten er 
blitt sterkt misbrukt. Et sted hvor denne debat-
ten går høylydt for seg er Sri Lanka der mange 
buddhister reagerer negativt på måten enkelte 
kristne grupper går frem på for å spre sin tro. 
Gjennom Oslokoalisjonen har vi arbeidet med 
dette spørsmålet. I månedsskiftet august / 
september ble de arrangert en ”workshop” om 
temaet. Fra Sri Lanka var buddhisten og advo-
katen Manohara de Silva invitert. Han har 
fremført buddhistenes kritikk av enkelte kristne 
grupper og har også vært involvert i arbeidet 
med å utarbeide en lov som skal forby uetisk 
misjon. Også munken Dhammaratana, som er 
tilknyttet Tisarana i Norge, deltok. Gjennom 
dette arrangementet fikk vi en ganske grundig 
drøfting av disse problemstillingene. 
 

Besøk av delegasjon fra Kina 

Vi har tidligere nevnt at Buddhistforbundet er 
blitt involvert i dialogen om trosfrihet med Kina. 
Den 15. - 19. september sto Buddhist-
forbundets som vertskap for en delegasjon fra 
Kina som besøkte Oslo. Delegasjonen besto 
av fire personer, derav to tibetanere. Den ene 
var abbed for et kloster i et tibetansk område i 
provinsen Sichuan mens den andre var en av 
lederne for vitenskapsakademiet i Lhasa i 
Tibet. Sammen med ansatte ved Kinas 
ambassade i Oslo besøkte de Karma Tashi 
Ling, Khuong Viet og Wat Thai. Vi arrangerte 
også besøk i kirkedepartementet, utenriks-
departementet og universitetet i Oslo og 
avsluttet med et møte siste dag med Oslo-
koalisjonen. Etter vår oppfatning var møtene 
nyttige for begge parter, noe som selvfølgelig 
er en forutsetning for en dialog. At Buddhist-
forbundet kan bidra i denne sammenhengen er 
ingen ulempe når vi i ellers fremmer egne 
synspunkter her i Norge. 
 

Buddhistforbundets dialogseminar 
2006 
 
Buddhistforbundets dialogseminar ble holdt for 
fjerde gang lørdag 21. oktober. Som de to 
foregående årene ble det holdt i Wat Thai i 
Sørum. Tempelets frivillige sørget for mat og 
drikke til de 14 deltakerne fra forskjellige 
grupperinger i Buddhistforbundet. Ettersom vi 
brukte hele dagen til seminaret (kl.10:00 - 
17:00) fikk vi tid til å bli litt mer kjent med 

hverandre og med hvordan vi opplever det å 
være buddhist. Etter felles meditasjon i tempel-
rommet fortsatte vi med en presentasjon av 
seminaret og tanken bak det før vi ga ordet til 
hver av seminardeltakerne. Det kom også opp 
forskjellige forslag fra deltakerne om aktiviteter 
Buddhistforbundet bør sette i gang.   

 

Dialogseminar i Wat Thai: noen av deltakerne 
 
Buddhistforbundet godt representert på 
nasjonal dialogkonferanse 
Helgen 28. - 29. oktober arrangerte Samar-
beidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) 
en nasjonal dialogkonferanse på Senter for 
studier av Holocaust og livssynsminoriteters 
stilling i Norge. Over 70 representanter for tros- 
og livssynssamfunn fra hele Norge var samlet 
disse to dagene med sikte på en ny satsing på 
dialogfora i de fem største byene utenfor Oslo. 
Fra Buddhistforbundet var i alt 9 personer 
representert den ene eller begge dagene. Den 
første dagen var viet temaet religionsfrihet i 
forhold til ytringsfrihet og likestilling. Den andre 
dagen var det erfaringsformidling og gruppe-
diskusjoner om hvordan dialogfora best kan 
etableres og utvikles. Slik verden og Norge 
utvikler seg i dag vil vel de fleste si at samtaler 
mellom representanter fra forskjellige livssyn 
og religioner er en moralsk nødvendighet. Som 
buddhister er en dialogisk tilnærming helt 
naturlig. Dessuten gir dialog også en mulighet 
til å komme i en samtaleposisjon der en kan 
dele kunnskap om buddhismen med men-
nesker en ellers aldri ville ha kommet på talefot 
med. Men som all seriøs kommunikasjon (som 
ikke alltid behøver å være alvorlig) krever den 
genuin gjensidighet for å fungere. Buddhister 
som er interessert i å bli med i dialogarbeid 
kan kontakte Buddhistforbundet.  
 

Besøk av thailandsk fredsaktivist 

Den thailandske buddhisten Sulak Sivaraksa 
besøkte Oslo 20-23 oktober 2006. Sulak 
Sivaraksa er kjent som en av frontfigurene 
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blant samfunnsengasjerte buddhister i Asia. 
Han er aktiv på en rekke områder som, fred, 
sosial rettferdighet, naturvern, og interreligiøs 
dialog. Til tross for at han er en meget frit-
talende person som av denne grunn flere 
ganger har fått sitt lands myndigheter på 
nakken (eller kanskje nettopp derfor), nyter 
han bred respekt for sin integritet og sitt moral-
ske lederskap. Selv om han nå er 74 år er han 
langt fra å pensjonere seg, noe som engasjerte 
buddhister i mange land vet å sette pris på.  

 

 
Sulak Sivaraksa 
 

Under besøket i Oslo ble det arrangert to 
foredrag på Universitetet og også en samling 
på Wat Thai i Sørum. I tillegg hadde Sulak 
møter med den thailandske ambassadør, 
representanter for Oslo fredssenter, direktøren 
for Nobelinstituttet, og tidligere biskop Gunnar 
Stålsett. Arrangementet ble gjennomført av en 
komité som besto av Helge Gundersen, Frode 
Rathe, Shantana Berg og Gunaketu Kjønstad.  
 

Internasjonal konferanse i Oslo om 
religion og naturvern 
 
Den 7. - 8. november ble det holdt en inter-
nasjonal konferanse i Oslo med tittelen ”Reli-
gion, the Environment and Development - The 
Potential for Partnership”? Vi ble kontaktet av 
arrangørene fordi noen av deltakerne var bud-
dhistiske munker fra Kambodsja og Mongolia. 
Vi fikk senere invitasjon til konferansen slik at 
Egil Lothe og Renuka Wijesekera fikk delta de 
to dagene. Hovedarrangør var ”The Alliance of 
Religion and Conservation” (ARC). Samtidig 
var institusjoner som Verdensbanken, FNs 
Utviklingsprogram (UNDP) og Utenriks-
departementet tungt inne. Utviklingsminister 
Erik Solheim åpnet konferansen og var også 
med på middagen om kvelden. De religiøse 
lederne var til dels fra toppskiktet. Mongolias 
president, som også er president for ARC, 
skulle ha vært til stede men ble i stedet 

representert av munken Munkhbaatar fra 
klosteret Gandan i Ulaan Baatar. Fra Kam-
bodsja var den ene av de to overhodene for 
buddhismen representert ved Sangharaja Bour 
Krey, sammen med munken Hiek Sopheap 
som er engasjert i en naturvernorganisasjon 
for buddhistiske munker.  

 

 
Egil Lothe i samtale med munkene fra Kambodsja 
og Mongolia 
 
For oss som deltok var dette et nytt område 
som Buddhistforbundet forhåpentligvis vil 
vurdere med tanke på fremtidig engasjement. 
Under konferansen hadde vi også en formelt 
møte mellom representanter for Buddhist-
forbundet der koordinator Gordon Geist og 
sekretariatsmedlem Shantana Berg også 
deltok. 

 
Buddhistforbundets byggeprosjekt i Sri 
Lanka – hva skjer? 
 
I januar 2006 besøkte Egil Lothe Sri Lanka og 
undersøkte i den forbindelse utviklingen på 
vårt byggeprosjekt som går ut på å bygge en 
boligblokk med 8 familieleiligheter for men-
nesker som har fått sine hjem ødelagt av 
Tsunami-katastrofen i desember 2005. På det 
tidspunktet gikk alt etter fastsatt fremdriftsplan. 
Men ikke lenge etterpå førte forskjellige om-
stendigheter til at statsråden som skulle bygge 
naboblokken med 24 leiligheter på samme 
tomten måtte gi fra seg ansvaret for sitt pro-
sjekt. Løsningen ble at ”National Cricket Asso-
ciation” i Sri Lanka skulle overta ansvaret for 
denne blokken. Dette førte til et lengre avbrudd 
i byggearbeidet med begge blokkene. Først nå 
i november har byggearbeidet blitt gjenopptatt. 
I brevet vi nylig har mottatt fra tempelet Mala-
mulla, som vi samarbeider med, opplyses det 
at blokkene er planlagt å stå ferdige i januar 
2007.  

 
Utgiver av nyhetsbrever er: Buddhistforbundet, 
Postboks 9340 Grønland, 0135 Oslo.  
e-post: informasjon@buddhistforbundet.no 
hjemmeside: www.buddhistforbundet.no 
 


