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Etiska riktlinjer

För Buddhistiska gemenskapen Triratna, Stockholms buddhistcenter & Dharmagiri
retreatcenter
Introduktion
Dessa riktlinjer följer ramverket från Buddhas fem etiska träningsföreskrifter som är
välkända i den buddhistiska världen. För varje föreskrift ges en generell princip samt en
eller ett par konkreta tillämpningar.
Föreskrifterna kan appliceras på alla områden av mänskligt beteende. Dessa riktlinjer
har huvudsakligen för avsikt att ge vägledning på ett viktigt område: Där
ordensmedlemmar, eller andra erfarna medlemmar inom gemenskapen Triratna,
presenterar och kommunicerar buddhistiska principer till de som är nya eller har
mindre erfarenhet. Särskilt i offentliga situationer där särskild hänsyn behövs.

De etiska riktlinjerna
1. Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från att skada levande varelser.
Med kärleksfullt vänliga handlingar renar jag min kropp.
I princip syftar all Triratnas verksamhet till att stötta uppvaknandet av individen för alla
varelsers skull. I alla våra kontakter med varandra strävar vi efter att agera i en anda av
vänlighet, som ett uttryck för kalyana-mitrata (”andlig vänskap”).
Vår andliga gemenskap har av vår grundare Sangharakshita definierats som en “fri
sammanslutning av individer”. Medan vi respekterar denna princip är det viktigt att
individer i en position av tillit och auktoritet (i egenskap av medlemmar i Triratna) inte
utnyttjar sin tillitsposition eller auktoritet för sin egen vinning eller för att påverka
andra olämpligt. Vare sig den positionen är verklig eller uppfattad.
Genom vår önskan om att minimera skadan vi orsakar levande varelser står vi fast vid
att fysiskt våld och starka uttryck av ilska inte har någon plats hos oss.
I Buddhistiska gemenskapen Triratnas lokaler råder vegetarianism och de ska vara
veganvänliga.
Vi arbetar både inom vår egen gemenskap och med likasinnade grupper för att minska
och minimera vårt avtryck på miljön, lokalt och internationellt.
2. Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från att ta det icke givna.
Med frikostig givmildhet renar jag min kropp.
Vi önskar erbjuda Buddhas lära i en anda av generositet och göra den tillgänglig för alla.
Vi strävar efter att uttrycka generositet genom att ta hand om vår gemenskap och de
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som arbetar eller praktiserar inom den samt finna sätt att stötta de som har särskilda
ansvar för undervisning, administration eller styrelsearbete.
De som hanterar pengar, fastigheter eller andra resurser åt ett Triratnacenter, -grupp
eller -företag förvaltar dem väl och undviker att avsiktligt missbruka eller förskingra
dessa. Även om missbruk av föreningens pengar inte är ett ärende för trygghetsombudet
kan sådana fall rapporteras till denna, för att säkerställa att detta tas itu med på lämpligt
sätt.
3. Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från sexuellt utnyttjande.
Med stillhet, enkelhet och förnöjsamhet renar jag min kropp.
Triratna är en gemenskap av personer som utövar Buddhas lära tillsammans med en
stark betoning på andlig vänskap. Det är naturligt att nära vänskaper utvecklas mellan
oss och att några av dessa kan vara sexuella relationer.
Vi uppmuntrar alla medlemmar i vår gemenskap att sköta sina sexuella relationer på ett
etiskt sätt, med medvetenhet och vänlighet.
De av oss som undervisar, stöttar aktiviteter och som innehar andra ansvarspositioner
inom sanghan (gemenskapen) har ett särskilt ansvar på detta område, särskilt i relation
till de som är nya till Triratna. Vi har ett ansvar när det kommer till vårt beteende och
vår position och behöver både förhålla oss till våra etiska föreskrifter och vår policy för
skydd av minderåriga et.c.
Vi är medvetna om att det när en person börjar utforska den befrielse som
dharmapraktik kan ge lätt kan uppstå en förvirring. Den mellan en stark känsla för
Dharma (Buddhas undervisning) och en attraktion till den individ som utgör den
huvudsakliga kontakten med Triratna och med den buddhistiska traditionen mer
generellt.
Utifrån detta anser vi det högst olämpligt för de som leder buddhistiska aktiviteter,
innehar ledarpositioner, ansvarspositioner eller erbjuder andligt mentorskap att ingå
sexuella relationer med de som är nya till Triratna.
Även där det finns tydlig ömsesidig attraktion och önskan om att påbörja en relation
väntar vi tills den mer erfarna buddhisten inte längre är den primära läraren/mentorn
till personen med mindre erfarenhet av Triratna och tills denna person har format andra
vänskaper inom vår sangha.
Vi ber om att en föreslagen relation mellan en ordensmedlem i en undervisande roll
(eller som kan uppfattas inneha en auktoritetsposition) och någon med mindre
erfarenhet i Triratna ska diskuteras öppet med andra ordensmedlemmar. Vanligtvis
med ordensmedlemmens kapitel och/eller med dennes preceptor och kalyana-mitror. Vi
föreslår även att en sådan diskussion protokollförs av kapitelsamordnaren, preceptorn
eller kalyana-mitrorna. Detta för alla inblandades skull om frågor väcks vid ett senare
tillfälle.
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Se även “Statement about relationships between preceptors and those they ordain”
https://thebuddhistcentre.com/preceptors/statement-about-sex-between-preceptorsand-those-they-ordain-preceptors-college från Public Preceptor’s College (2017) och
Buddhistiska gemenskapen Triratnas policy kring skydd av utsatta vuxna.
4. Jag åtar mig träningsprincipen att avstå från falskt tal.
Med sanningsenlig kommunikation renar jag mitt tal.
I all vår kommunikation med dem vi undervisar åtar vi oss att kommunicera
sanningsenligt, vänligt, hjälpsamt och harmoniskt, i skrift och i tal.
Vi önskar skapa en atmosfär av vänlighet, samarbete och tillit. Vi kommer dela vidare
information med försiktighet, motiverat av en önskan om välmående och andlig
utveckling hos dem vi diskuterar. Och vi följer lagar och regler kring dataskydd.
Vi kommer uppmuntra etisk reflektion och delande i vår gemenskap men betonar att
detta får ske i sin egen tid och takt.
Delande och bekännelse av allvarligt skadligt beteende mot vuxna eller barn, historiskt
eller nyligen, ska föras vidare till trygghetsombudet för Buddhistiska gemenskapen
Triratna som överväger vad som behöver ageras på i konsultation med Triratnas ECA
(Europeiska ordförandemöte) Safeguarding team. Exempel på sådana handlingar är
sexuella och våldsamma brottshandlingar, inklusive internetrelaterade sexuella
övergrepp mot barn, våld i nära relationer och stalking.
5. Jag åtar mig träningsföreskriften att avstå från att inta medel som fördunklar
sinnet.
Med medvetenhet, klar och strålande, renar jag mitt sinne.
Buddhistiska gemenskapen Triratna önskar erbjuda stöd för utvecklandet av visdom
och medkänsla genom fördjupad medvetenhet. Vi strävar efter att engagera oss i vår
praktik och med varandra med så mycket medvetenhet som möjligt.
Vi önskar erbjuda stödjande miljöer för de som önskar leva utan berusningsmedel. Vi
kommer inte servera alkohol eller andra berusningsmedel på Stockholms
buddhistcenter, Dharmagiri retreatcenter eller vid andra aktiviteter i vår verksamhet.
Rökning och e-cigaretter är inte tillåtna i våra lokaler och på vår egendom.
Om du är orolig
Om du är orolig över en sanghamedlems etiska beteende eller någon du tror löper risk
att skadas, vänligen kontakta Munisha som är trygghetsombud för Buddhistiska
gemenskapen Triratna. Hon kommer noga överväga om ditt ärende är en fråga för skydd
av minderåriga/utsatta vuxna eller ett mer allmänt etiskt fall och rådgöra med dig hur
det bäst kan adresseras.

4/4
Även om vi kommer ta ditt ärende på allvar kan vi inte utlova full konfidentialitet.
Utifrån vår policy om skydd av minderåriga och utsatta vuxna kommer vi dock enbart
dela information med de få personer som behöver veta för att kunna adressera saken
effektivt och hålla dig och andra skyddade från skada.
Om du är över 18 år och vi misstänker att du eller någon annan över 18 år löper risk att
skadas har vi skyldighet att rapportera till socialtjänst eller polis, med din/den andres
samtycke om möjligt. Om du är under 18 år och vi misstänker att du eller någon annan
under 18 år löper risk att skadas har vi skyldighet att rapportera fallet, med eller utan
ditt samtycke.

Antaget av styrelsen för Buddhistiska gemenskapen Triratna
Datum: 1 juni 2022
Datum för uppföljning/revision: ______________________________________
Sabbe satta sukhi hontu
Må alla varelser må väl och vara lyckliga!
Dessa etiska riktlinjer för Buddhistiska gemenskapen Triratna 2022 bör läsas tillsammans
med
•
•
•

Buddhistiska gemenskapen Triratnas Uppförandekod för skydd av minderåriga
Buddhistiska gemenskapen Triratnas Policy för skydd av minderåriga
Buddhistiska gemenskapen Triratnas Policy för skydd av utsatta vuxna

