
Buddhismens syn på kvinnor

Jag får ofta frågor av skolelever (och andra) där jag 
försöker svara så gott jag kan. Jag är ingen expert men 
jag delar gärna med mig av det lilla jag kan och alla 
mina personliga erfarenheter. Det finns inga svarta och 
vita svar inom Theravada-Buddhism utan allting är en 
blandning av svart och vitt.

När jag svarar så har jag ingen fördömande eller 
auktoritär attityd, men däremot har jag rätt att vara 
kritisk och granskande. Som jag har lärt mig inom 
Theravada-Buddhismen. Till exempel i Buddhas tal till 
Kalama-folket om att ha en utforskande/undersökande inställning (Vimamsa som tillhör Iddhipada 
en av de 37 förutsättningarna att nå upplysningen).

De svar som jag ger är bara en syn av hur en utövande Theravada Buddhist kan se på aktuella frågor 
som finns i vårt samhälle.

Ett svar på Buddhismens syn på kvinnor

Inom Buddhismen och Buddhas lära finns det ingen skillnad mellan man och kvinna. Där är de helt 
lika när de lever i det sociala livet. Däremot så bör de öva sig varje dag på de fem etiska övningarna 
(moralreglerna) som är:

1. Att inte såra eller förstöra liv.
2. Att inte ta det som ej givits mig.
3. Att inte missbruka sin sexualitet och föra ett rent liv (det är okej att vara 

lesbisk/homosexuell).
4. Att inte ljuga eller använda grova ord.
5. Att inte berusa sig vare sig i tanke, ord eller handlingar (helst ett liv utan droger som sprit, 

snus, cigaretter o.s.v.

Det är dessa regler som gäller för bägge könen, om de vill leva som Buddhister som man gör i 
Buddhistiska länder som Sri Lanka, Thailand, Laos, Burma och Kambodja. 

En Buddhistisk kvinna kan gifta sig med vem hon vill. Men en kvinna från Hinduismen, Islam eller 
Judendomen måste gifta sig med en man som har samma religion som hon.

Buddha gav också råd om hur man skulle leva ett familjeliv vilket man kan läsa i Digha-nikaya, 
sutta nummer 7 (råd till Sigala). Där står det klart och tydligt att man skall följa de fem etiska 
övningarna och att man skall visa varandra respekt/hänsyn och undvika olika saker som kan skada 
familjelivet.

Buddha ger också 6 råd om hur man kan leva ett lyckligt familjeliv. De handlar om hur man kan 
undvika att förslösa (slösa bort. förskingra) sin rikedom (förmögenhet), vara noga med att undvika 
dryckenskap, att vistas på gatorna på opassande tider, fester, spel, att umgås med dåliga vänner och 
lathet. Följer man dessa rekommendationer så kan man leva ett bra familjeliv.
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Buddha ansåg att både män och kvinnor hade lika värde. Bägge hade lika skyldigheter och 
rättigheter eftersom bägge kunde uppnå Nirvana/Nibbana (bli upplysta). Kvinnor och män är 
underställda samma naturlagar. Vi föds, vi blir sjuka, vi blir gamla och vi skall alla dö. Så det finns 
ingen skillnad enligt Buddhismens syn.

Hinduismens syn på kvinnor
När det gäller Hinduismens syn på Kvinnan så vet jag inte så mycket. Men Buddha grundade ju en 
nunneordern för 2500 år sedan och de praktiserade på samma sätt som munkarna och de flesta 
reglerna var gemensamma. Som nunna hade en kvinna en bättre ställning än ute i samhället. Hon var 
inte någons slav eller tjänare som man var i Indien (och fortfarande är på många ställen i Indien). 
Och som jag skrev innan så får en hinduisk kvinna inte gifta sig med vem som helst, bara med en 
hindu.

Ett äktenskap i Indien grundar sig inte på kärleken mellan en man och en kvinna. Ofta är äktenskapet 
arrangerat av brudparets föräldrar eller släktingar. Det är inte ovanligt att två familjer gör upp om 
äktenskap för sina barn redan när de är små. Den synen är helt främmande inom Theravada-
Buddhismen. Där gifter man sig i regel av kärlek och med vem man vill (men det kan också 
förekomma arrangerade äktenskap, men jag har aldrig stött på det i Thailand). Det är inte ovanligt att 
en Buddhistisk kvinna gifter sig både buddhistiskt och kristet (i kyrkan) om mannen kommer från ett 
kristet land som Sverige.

Kvinnor i ett buddhistiskt samhälle
I Buddhistiska länder som Thailand, Laos och Burma, som jag har besökt, så är min uppfattning att 
det är mannen som styr och har makten i samhället (men det håller på att ändras där också). Men de 
motiverar inte sin makt med religiösa argument. Kvinnorna är förhållandevis jämställda i 
buddhistiska länder och flickor går i skola liksom pojkarna.

Många av mina kvinnliga vänner är småföretagare i Chiang Mai och det är inget ovanligt att kvinnor 
sitter i ledningen även i större företag. Det moderna Thailand har fler kvinnliga direktörer och 
företagsledare än något annat land i Asien.

Kvinnorna har en stark ställning i samhället, arbetar hårt på landsbygden och driver egna affärer 
överallt. Och över hälften av landets universitetsstuderande är kvinnor. De utgör en stor och viktig 
del av medelklassen och har moderna värderingar.

Ja, det var allt. Om det är något mer du undrar över när det gäller Buddhismens syn på kvinnor så 
kan du bara maila mig.

All värme.

Du kan läsa mer om kvinnans roll inom Buddhismen på min hemsida som är: 
www.buddhisminfo.se. 

Gå där in på länken Föredrag och föreläsningar och läs NR 42 (Buddhistisk feminism) NR 43 
(Kvinnan i den Buddhistiska religionen). Du kan också läsa om Dhammananda Bhikkhuni/nunna 
NR 16 Mina personliga erfarenheter av Thailand och Thailändare. Dessa tre länkar kan ge dig lite 
ytterligare information om Buddhismen och Kvinnan.
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Källor

Liv och mening – Religionskunskap för Gymnasiet.
W. Rahula – Det Buddhan lärde.
Bertil Litner – Thailand mer än sol och stränder.

Länkar som jag har använt
www.dhamma.se

Dietmar Dh. Kröhnert,
Malmö, 16/10 2012
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