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Hei 
Filmen "Verdt å vite om buddhismen" er en film i en serie med seks tilsvarende filmer om forskjellige 
religioner og religiøse retninger. Fremstillingen av religionsstifterne i serien «På tro og Are» er alle 
gjort med et humoristisk skråblikk. Disse korte filmene er rene oppsummeringer med tall og årstall, 
og ingen religioner blir fremstilt i et dårlig lys.   
  
Filmene er ikke laget for å fungere som et komplett religiøst oppslagsverk eller leksikon, og på NRK 
Skole fungerer de som korte appetittvekkere som lærerne bruker i undervisningen som et anslag når 
de underviser innenfor et tema. NRK Skole har hundrevis av slike korte filmer i alle fag, og lærere 
etterspør slike filmer og kaller sjangeren forklaringsfilmer eller explainers.  
  
Vi mener at fremstillingen av Buddha er gjort på en måte som både er humoristisk og nennsom, og 
det å velge en ung utgave av Buddha er et grep som også er gjort med andre religionsstiftere i serien. 
Et grunnleggende problem med å beskrive buddhismen, er at det ikke finnes noen generelt anerkjent 
overhode eller allment anerkjent kanon på linje med den katolske kirke. Det finnes like mange 
varianter av buddhismen som det finnes buddhister, kan man si. 
Det er for så vidt et poeng at den buddhaen som framstilles er noenlunde basert på et spesielt aspekt 
ved buddhaen, men dette mener vi det ikke finnes noen fasit på. 
  
Det er viktig å se denne korte oppsummeringen av buddhismen i sammenheng med hvordan de 
andre religionene i serien blir framstilt. 
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Derfor er svaret vårt at vi ikke ønsker å fjerne denne eller noen av de andre filmene i serien. 
  
Mvh 
Pål Solum 
Prosjektleder 
NRK Skole 

  

Til NRK Skole, 

Denne tegningen av buddhismen grunnlegger (se nedenfor) ligger ute på NRK sin skoleside under 

tittelen «Verdt å vite om buddhismen» og er tatt fra programmet om buddhismen i serien «På tro og 

Are» (som også ligger ute på NRKs skoleside). 

Vi har fått sterke negative reaksjoner fra buddhister som har sett tegningen nedenfor og som er rystet 

over å se sin religionsstifter fremstilt på denne måten. Øyensynlig har NRKs folk blandet Buddha 

sammen med en kinesisk sagnfigur som noen ganger omtales på engelsk som «fat buddha» eller 

«laughing buddha» e.l.  

På NRKs filmsnutt er Buddha blitt fremstilt som en overvektig baby eller som en tykk «dukkemann». 

Dette er en grov krenkelse av buddhisters religiøse følelser. Det er sterkt beklagelig at buddhistiske 
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barn må oppleve å se sin religionsstifter fremstilt på en så uverdig måte i skolen der disse filmene 

antakelig (dessverre) brukes. Det er også trist at NRK på denne måten sprer respektløshet overfor en 

religiøs minoritet i vårt samfunn. 

Vi ber derfor NRK innstendig om å fjerne denne tegningen av vår religionsstifter. 

Med hilsen 

Egil Lothe 

Generalsekretær for Buddhistforbundet 

 


