
Race og kultur fordom
All you need is love

af Lama Tendar Olaf Høyer

I USA foregår der i denne tid

en kampagne for 'Black Lives

Matter.' En protest bevægelse

mod den indgroede racisme i

flertallets amerikanske kultur. Men det er ikke kun afrikanske immigranters 

afkom som amerikanske statsborgere, der aldrig rigtig er blevet fuldgyldige

medlemmer af flertals kulturen. Der er også immigranter fra Afrika, som 

aldrig var slaver til at begynde med. Der er mørklødede mennesker fra både

Indien og Australien. Og flere halvmørke af blandet oprindelse, som nogle 

gange betegnes som 'brune.' Men alle race forskelle er traditionelt vildt 

overdrevne. Hudfarve som markør for kulturelle fortrin eller mangler er helt 

misvisende, hvad angår medmenneskelige værdier og dyder. At nogle 

mennesker er født med iboende solbrændt hud, fortæller aldrig noget om 

deres kultur. At mange medfødt solbrændte har og dyrker særlige 

menneskelige kulturer, kan ikke undre. Sådan gør alle mennesker. Men 

hudfarven er ikke grunden til deres kultur. Årsagen er som sædvanlig  

karma, eller rettere et særligt mix af manges karma, som i reglen har fået 

lov at udvikle sig over tusinder af år på særlige steder, før menneskeheden 

blev mobil og udvandrede til alle verdensdele af flere grunde og under 

mange forskellige omstændigheder, for eksempel slave handel.

Blandt de buddhistiske samfund i USA er der således også kulturelle skel. 

Og indgroede fordomme om 'de andre.' Det har bevirket helt særlige 

problem stillinger i de lokale foreninger. Samt til en organisering af disse 

samfund udfra medlemmernes sædvanlige kultur. Med andre ord følger 

udviklingen for de buddhistiske samfund i USA de samme mønstre som 

resten af USA med adskillelse af racer og minoriteter. Det udgør 

Tilogaards netsted:  Race og fordom juni 2020                 www.tilogaard.dk               1

http://www.tilogaard.dk/


selvfølgelig et kæmpe problem for den rette anvendelse af  Buddhadharma.

Fordi Buddhadharma er fordomsfri. Og det er et problem, når buddhisterne

ikke er det.  

(Bemærk venligst, at denne problem stilling ikke er blevet radikaliseret i 

USA. I stedet prøver man at forholde sig til det på forskellig vis, skønt 

tilsyneladende uden at rigtig lykkes med det. Derimod er der sket en 

radikalisering af mange buddhister i Burma og på Sri Lanka, som både er 

racistisk og i modstrid med alt, som Buddha Sakyamuni lærte os om.)

I Danmark kan vi genkende tegnene på en lignende udvikling. 

Vietnameserne holder sig for sig selv, og Thailænderne også. De tibetanske

traditioners centre har ganske vist flest etniske danskere som medlemmer, 

men med den pudsige bivirkning, at tibetanere som regel anses for mere 

ægte buddhister end danskerne. Det er en tibetansk fordom gentaget af 

etnisk danskere. Dette skyldes ikke mindst selve  Tulku traditionen, som de 

tibetanske traditioner baserer sig på.

 Alle de danske buddhistiske grupper holder sig meget for sig selv, så alle 

tiltag til at danne en dansk buddhistisk union er fejlet hidtil. Så ikke kun 

USA, men også lille Danmark har et problem med integration, som man 

typisk søger at undgå at forholde sig til. I Danmark er det dog mere 

ligesom de gamle skille linjer for hundrede år siden mellem Grundtviganere

og Indre Mission i Jylland. Men i USA kan du blive dræbt på grund af 

kulturel fordom. Det er derfor, at modstanden mod ’Black Lives Matter’ i 

USA virker både uhyggelig, truende og uretfærdig. Samtidig ser vi tegn på 

en omvendt racisme hos nogle af de undertrykte i USA.

 Vi har kun få egentlige racister i Danmark, simpelthen fordi danskerne på 

mange måder er meget homogene, samtidigt med at mindretallene er få. I 

hvert fald sammenlignet med USA. Vi har også en tradition her i Danmark 

for immigration, som har stået på i hundreder af år. Men den er ledsaget af 

en naturlig integration af indvandrerne, ikke mindst fordi de i reglen kom 

fra nabo lande med meget lignende kulturer. Så det burde være meget 

nemmere for Danmark at få succes med integration. Men det er endnu ikke

lykkedes for alle immigranter. Blandt etniske danskere er der stadig mange 

fordomme mod indvandrerne. Blandt især muslimske rodløse mennesker 

dyrkes der ofte en modstand mod danskhed og vestlig livsførelse, som 

naturligvis også er en fordom. Og en forhindring for integration af disse 

mennesker i det almindelige danske samfund af almindelige mennesker, 

som almindelighed opfattes af danskerne.
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 For de danske buddhister udgør disse problem stillinger også en 

udfordring. Vi er udfordret både på vores fordomme om dansk kultur og 

Buddha’s Lære, men vi har nærmest ingen problemer set i lyset af USA’s 

traditionelle undertrykkelse af minoriteter.

 I denne tid, hvor en bevidstgørelse finder sted i USA om disse indgroede 

fordomme, mens der demonstreres, bør vi som danskere se på, hvordan 

amerikanerne nåede til dette punkt, og hvad det betyder for buddhisterne i 

USA. Disse forhold er faktisk blevet undersøgt på et akademisk niveau.

 Studiet hedder:  Inclusion and Exclusion in the White Space:

An Investigation of the Experiences of People of Color in a

Primarily White American Meditation Community. 

Forfattet af: Craig N. Hase, James C. Meadows og Stephanie L. Budge; 

alle fra:  University of Wisconsin-Madison.

Du kan hente artiklen som PDF fil herfra:

www.tilogaard.dk/
Inclusion_and_Exclusion_in_the_White_Space_Journal_of_Global_Buddh
ism_2019_Vol_20_1-18_globalbuddhism-org_270-660-1-PB.pdf 

Kilde:  
http://www.globalbuddhism.org/jgb/index.php/jgb/article/view/270 
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