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Deltakere på Buddhistforbundets vesak-feiring i Oslo

HVOR MANGE BUDDHISTER ER DET I NORGE?
De fleste buddhister i Norge har bakgrunn i andre land. Ser vi på SSB sine tall ser vi at det 01.01.2020
var 23.313 personer med bakgrunn fra Vietnam, 21.408 fra Thailand, 11.345 fra Kina og 4.110 fra
Myanmar, for å nevne noen av landene med mange buddhister. Tar vi utgangspunkt i prosentdelen
buddhister i disse landene vil et anslag på tallet på buddhister med innvandrerbakgrunn i Norge ligge
på rundt 39.000. Det er ingen data på hvor mange buddhister som har etnisk norsk bakgrunn. Men
langt flere enn de litt over 2000 av Buddhistforbundets medlemmer som har norsk bakgrunn,
omtaler seg som buddhister. Til sammen kan antallet buddhister i Norge anslås til over 40.000. Dette
utgjør 0,80 % av befolkningen i Norge.

BUDDHISTFORBUNDET
Buddhistforbundet ble stiftet i 1979. Det er et registrert trossamfunn og et samarbeidsorgan for 14
forskjellige buddhistiske samfunn og foreninger i Norge og har over 15.000 medlemmer (01.01.2020).
De forskjellige hovedretningene innenfor buddhismen er alle representert i Buddhistforbundet.
Buddhistforbundet representerer buddhistene i Norge overfor myndigheter og andre institusjoner.

BUDDHISTFORBUNDETS MEDLEMSORGANISASJONER
Buddhistforbundets medlemmer (01.01.2020) er fordelt på dets medlemsorganisasjoner slik det
fremgår av denne tabellen:
medlemsorganisasjon
Det vietnamesiske buddhistsamfunn
Den thailandske buddhistforening
Karma Tashi Ling buddhistsamfunn
Den burmesiske buddhistforening
Tisarana buddhistforening
Khmer buddhistforening
Buddha’s Light International Association
Rinzai zen senter
Dharma-gruppa
Triratna
Skogskloster buddhistsamfunn
Zen-skolen
Dharma Sah
Det Norske Buddhadharma Institutt
«Ingen tilhørighet»
Samlet

antall
6460
5146
879
603
442
371
226
162
127
132
98
52
38
17
630
15383

Man kan også være medlem av Buddhistforbundet uten å være tilsluttet en medlemsorganisasjon
(«ingen tilhørighet»). Ellers er medlemskap i Buddhistforbundet gratis (men utløser offentlig
tilskudd). Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner kan deles inn i to kategorier:

Tradisjonelle buddhister
Den første representerer tradisjonell buddhisme i hjemlandet slik som Det vietnamesiske
buddhistsamfunn (Vietnam), Den thailandske buddhistforening (Thailand), Den burmesiske theravada
buddhistforening (Myanmar), Khmer buddhistforening (Kambodsja), Tisarana buddhistforening (Sri

Buddhister under seremoni i det vietnamesiske Lotus-tempelet på Jessheim

Lanka) og Buddha’s Light International Association (internasjonal kinesisk) og tilsvarende for Det
Norske Buddhadharma Institutt.
De vietnamesiske buddhistene (etablert 1981) har syv templer (tre av dem nybygg) som ligger i de
største byene i Norge med flere titalls ordinerte munker og nonner. De thailandske buddhistene
(etablert 1989) har bygget et tempel utenfor Oslo i Lillestrøm kommune (ferdig 2007) med over fem
munker. Det er også thailandske templer med munker andre steder i landet. Den burmesiske
theravada buddhistforening og Tisarana buddhistforening har også templer og egne munker.
Felles for alle disse er at de brukes som steder hvor skoler kan få kunnskap om buddhismen. Her kan
også andre interesserte bli kjent med buddhismen slik den tradisjonelt forstås og praktiseres.

Nye buddhister
Den andre er foreninger som er utsprunget blant nordmenn med vestlig bakgrunn. Karma Tashi Ling
buddhistsamfunn, Rinzai zen senter, Dharma-gruppen, Zen-skolen, Triratna, Skogskloster
buddhistsamfunn og Dharma Sah tilhører denne kategorien.
Fokuset i disse foreningene er mer rettet mot personlig åndelig utvikling knyttet meditasjon og
studier enn mot de seremonielle sidene av buddhismen. Av denne grunn er meditasjonssamlinger og
kurs de viktigste aktivitetene i disse foreningene. Disse foreningene gir derfor interesserte gode
muligheter til å lære om meditasjon og buddhisme.

BUDDHISTFORBUNDETS AKTIVITETER
Det er i Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner at de viktigste aktivitetene finner sted. Det er
imidlertid også oppgaver som best løses i fellesskap. Det gjelder først og fremst de forskjellige
oppgavene knyttet til det å være et trossamfunn, slik som å registrere innmeldinger, sende inn krav
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om tilskudd fra stat og kommuner hvor medlemmer er bosatt, fordele mottatte midler til medlemsorganisasjonene, føre regnskap og sørge for revisjon og rapportering i samsvar med lovens krav.
Buddhistforbundet sørger også for å kreve inn kompensasjon for medlemsorganisasjonenes utgifter
til merverdiavgift (moms).
Buddhistforbundet har dessuten en ordning der medlemmene kan få skattefritak for pengebidrag til
medlemsorganisasjonene.

Medlemskap
Alle buddhister kan la sin ”kirkeskatt” tilfalle Buddhistforbundet ved å melde seg inn som medlem
her. Dette innebærer at en sier seg enig i Buddhistforbundets formål: ”fremme de buddhistiske
prinsipper i teori og praksis" basert på at ”Læregrunnlaget, som er De Tre Juveler, De Fire Edle
Sannheter og Den åtte-leddete veien, er først og fremst viet levende vesens felles velferd.”

Konfirmasjon
Buddhistforbundet arrangerer årlig buddhistisk konfirmasjon med kurs der konfirmantene får
grunnleggende kunnskap om Buddhas lære.

Deltakere på kurs for buddhistiske konfirmanter i det vietnamesiske Lotus tempelet på Jessheim

Høytider
Buddhistforbundet arrangerer felles feiringer av buddhistiske høytider som vesak i mai og lysfest i
desember.

Skole
Vi er opptatt av undervisningen skolen gir om buddhismen. Vi samarbeider derfor med forlag som
utgir lærebøker i KRLE faget. Vi deltar også i høringer om KRLE faget. Våre templer tar imot

skolebesøk og har ressurspersoner som gir foredrag om buddhismen. Vi har også en egen ressursside
for skolen på vår hjemmeside.

Informasjon
Vi formidler informasjon gjennom Internett, sosiale medier og litteratur om buddhismen og har også
en egen nettbutikk på vår hjemmeside.

Dialog
Dialog mellom mennesker med forskjellig tro eller livssyn. Buddhistforbundet var med på å stifte
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i 1996. Siden 1995 har vi buddhistisk-kristen
dialog med Den norske kirke. Buddhistforbundet har også fremmet fred og menneskerettigheter i
andre land gjennom Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet.

Humanitær hjelp
Buddhistforbundet har også vært involvert i og støtter humanitært arbeid i forskjellige land.

Internasjonalt samarbeid
Buddhistforbundet er medlem i internasjonale buddhistiske organisasjoner som World Fellowship of
Buddhists (Bangkok) og International Council of Day of Vesak (Bangkok) og European Buddhist Union
(Paris).

Samling i det vietnamesiske tempelet i Kristiansand

HVORDAN ER BUDDHISTFORBUNDET ORGANISERT?
Buddhistforbundets medlemsorganisasjoner deltar i forbundets hovedstyre der hver organisasjon er
representert med to styremedlemmer. Dette er det øverste organet i forbundet. Forbundet har også
en generalsekretær og to konsulenter. I tillegg er det prosjektgrupper som utføre forskjellige
aktiviteter som styret vedtar.

Kontaktopplysninger
Postadresse: Buddhistforbundet, Postboks 9340 Grønland, N-0135 Oslo
Gateadresse: Buddhistforbundet, Grønlandsleiret 31, Oslo
Telefon: 22 17 70 19
E-post: kontor@buddhistforbundet.no
Hjemmeside: www.buddhistforbundet.no
Organisasjonsnummer: 985 702 314

