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Abstract 
 
During the course of history, the world have come to see powerful nations rise and fall, 

religions spread and diminish – and all too often there have been violent struggles between 

religious groups and secular forces, a fact that we still see in our world today. In the West, we 

often hear about the violent and fundamental dimensions of Islam. Buddhism is rarely a part 

of the equation in a western context, regarding violence. A common perception is the picture 

of Buddhism as a guardian of non-violent principles and values. The central theme of this 

essay circuits around views on violence and warfare in the Sri Lankan context, where religion 

and violence have come to be intertwined, often with political overtones. With different 

theoretical frameworks and angles I have illustrated and analyzed how the historical 

development can be linked to classical buddhist sources and how some singalease buddhists 

make use of a mythical glorious past to justify violence and warfare against the tamil minority 

population. But like all religious traditions there are also counterforces and exceptions that 

diverge from the mainstream, which I have found importnant to illuminate. Religious 

phenomena can be a complex matter to investigate and trying to see the variations within a 

religious tradition can be difficult but one way to adress theese issues (when it comes to 

religion and violence in Sri Lanka) is to give diverse and multifaceted pictures of the conflict 

for when it comes to religion, there are never one-sided answers.           
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1. Inledning 
 

Sri Lanka - den droppformade ön vid Indiens sydöstra kust, bär med sig en myriad av 

historiska minnen av invasioner, krig, kolonialism och etniska motsättningar. Sällan har ett 

land och dess folk fått uppleva så omväxlande och komplexa historiska epoker som Sri Lanka. 

Att utifrån detta utforska konflikten mellan singalesiska buddhister och tamiler återspeglar 

denna komplexitet, vars rötter är djuplodade och spretiga. Stereotypa bilder och identiteter har 

genom historiens gång utkristalliserats, och gett upphov till ett maktförhållande där den 

singalesiska buddhismen har dominerat ön. Denna ohotade dominans byggde under hela 

1900-talet upp en etnisk, religiös avgränsning gentemot tamilerna. Genom olika strategier, 

verktyg och incitament har singalesiska buddhister, på olika nivåer (gräsrot liksom det 

politiska toppskiktet) lyckats undergräva tamilernas önskningar om att vara en legitim del av 

den lankesiska nationella identiteten. Men hur kommer det sig att buddhismen och dess 

anhängare på Sri Lanka i många fall har valt att gå våldets väg istället för fredens?     

I väst florerar en vedertagen bild av buddhismen som en harmonisk, fredsälskande och empatisk 

religion. Detta är en bild som jag, genom denna uppsats, ämnar utmana genom att presentera 

konflikten på Sri Lanka som motpol. I sammanhanget måste jag dock tydliggöra att jag inte på 

något sätt vill förringa eller förminska de centrala principerna som talar om icke-våld och fred 

utan jag ämnar presentera en sida av buddhismen där tolkningar av texter och centrala 

buddhistiska föreställningar och principer har underblåst konflikter på ön. Min studie klargör hur 

bestämda grupper och individer inom en specifik etnisk grupp, singalesiska buddhister, använder 

sig av delar av sin religiösa tradition för att rättfärdiga våld och politisk interaktion. Uppsatsens 

huvudfokus handlar alltså inte om en konflikt mellan tamiler och buddhister per se utan en 

specifik avgränsning där de politiskt inriktade buddhisterna (både de som förespråkar en stark 

politisk buddhism och de som Peter Schalk kallar simhalatva) står i motsatt förhållande till 

tamilerna.     

Det är min fasta övertygelse att buddhismen, och religioner i allmänhet, är komplexa fenomen 

som inte skall ses som statiska strömningar utan levande, vibrerande enheter som agerar på olika 

sätt och i olika samhälleliga dimensioner. Peter Schalk betonar religionernas mångsidighet ”As a 

historian, I would argue that there is not only one kind of Buddhism, Judaism, Christianity or 
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Islam, but several kinds of each religion. One kind of Buddhism is political Buddhism”.1 Jag kan 

inte annat än att hålla med och konstatera att det behövs mångfacetterade och problematiserade 

bilder av religioner för att motverka ensidiga tolkningar som så lätt ger upphov till missförstånd 

och stereotyper. Mitt mål med denna uppsats är att belysa en sida av buddhismen, den politiska 

och våldsamma, som ofta har stått i skuggan av mer väletablerade föreställningar om buddhismen 

som beskyddare av de harmoniska, anti-våldsbaserade idealen.     

1.1 Syfte & Frågeställning  
 

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka konflikten mellan singalesiska buddhister och 

tamiler på Sri Lanka med fokus på våld, konflikt och politik. För att besvara mitt 

huvudsakliga syfte har jag formulerat följande frågeställningar;  

• Hur har de singalesiska buddhistiska aktörerna förstått våld och motstånd inom de 

egna religiösa ramarna? 

• Vilka tolkningar av de theravadabuddhistiska lärorna har de singalesiska buddhisterna 

lyft fram?  

• Vilka historiska förklaringar finns till konflikten mellan singalesiska buddhister och 

tamiler?  

• Vilka centrala företeelser och begrepp ligger till grund för våldets relation till 

buddhismen? 

1.2 Metod 
 

Genom inläsning av religionshistoriska böcker och forskningslitteratur på området har målet 

varit att skaffa mig en bred och mångfacetterad bild av konflikten på Sri Lanka. Genom 

förvärvad kunskap har målet således varit att teckna en adekvat bild av konflikten där fokus 

ligger på hur våld gentemot den tamilska delen av befolkningen har motiverats bland 

singalesiska buddhister. För att belysa olika delar av det theravadabuddhistiska textmaterialet 

(som berör våld och rätt handlande) har det även varit nödvändigt att läsa en del källtexter. Då 

                                                        

1 Schalk, Peter (2007). Operationalizing Buddhism for political ends in a martial context in Sri Lanka. Religion 
and Violence in South Asia – Theory and Practise. Hinnels R, John, King, Richard (red). Wiltshire: Routledge, 
139-140 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jag beskriver konfliktens slutskede och konsekvenser har jag använt mig av vetenskapliga 

artiklar och annat artikelmaterial för att på så vis komma åt skildringar som uppfyller 

samtidighetskriteriet. Min metod har sammanfattningsvis bestått utav litteraturstudier och 

inläsning och tolkning av källtexter. 

1.3 Material och tidigare forskning 
 

Jag har huvudsakligen använt mig av sekundärlitteratur i form av religionsvetenskapliga 

studier då jag beskriver den historiska bakgrunden. Sammanfattningsvis kan man säga att jag 

använder forskningslitteratur, artiklar och källtexter samt ett urval teorier för uppsatsens 

analysavsnitt. Jag har i mitt urval av material strävat efter att urskilja sådana texter som 

eventuellt skulle kunna vara tendentiösa ur ett källkritiskt perspektiv (jag har därför försökt 

undvika texter/böcker producerade inom den singalesiska staten eftersom dessa eventuellt 

skulle kunna beskriva konflikten mellan singaleser och tamiler på ett subjektivt sätt). Jag har 

istället sökt mig utanför den singalesiska kontexten för att inhämta lämpligt material som jag 

har bedömt gångbara att använda i förhållande till tendenskriteriet och som även är skrivna 

under olika årtionden för att på så sätt täcka in konfliktens olika tidsmässiga hållpunkter på ett 

källkritiskt sätt. Till den historiska bakgrunden har jag främst använt mig av böckerna 

”Buddhism Betrayed?” (Tambiah) och ”A History of Sri Lanka” (De Silva) – två böcker som 

är skrivna av lankesiska forskare. Jag valde dessa två böcker som bas, främst för att de tycktes 

teckna tydliga och omfattande beskrivningar av den lankesiska historien (där Tambiah i 

Buddhism Betrayed även undersöker förhållandet mellan religion, politik och våld). Det var 

först i ett senare skede av inläsningen av materialet som jag förstod att, framförallt, Tambiahs 

bok inte är ickekontroversiell. Kritiken som riktats mot Tambiah kommer främst från 

singalesiskt buddhistiskt håll. I början av 90-talet blev han anklagad för att porträttera 

buddhismen på ett felaktigt och missgynnande sätt (kritikerna var inte heller sena med att 

påpeka Tambiahs tamilska härkomst och kristna tillhörighet – faktorer som många menade 

påverkade hans synsätt på konflikten). Tessa Bartholomeusz föreslår att detta synsätt, att 

denna kritik sätter fingret på precis det som konflikten handlar om och att Tambiahs bok tar 

upp viktiga och centrala fakta om Sri Lankas historia, vilket medför att det är föga förvånande 

att singalesiska buddhister går i försvarsställning.2 Det är givetvis svårt att veta exakt var en 

                                                        

2 Bartholomeusz, J Tessa. In Defense of Dharma Just-war ideology in Buddhist Sri Lanka. London: 
RoutledgeCurzon, 2002, 17-19 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författare till ett verk står värderingsmässigt, men det faktum att Tambiah har varit verksam 

vid universitet utomlands och fått erkännande där anser jag vara av vikt i mitt val av att 

använda boken i min uppsats. Tambiah är idag professor emeritus i antropologi vid Harvard 

University i USA. K.M De Silvas verk ”A History of Sri Lanka” är producerat inom den 

singalesiska staten (med anknytning till Peradeniya University). Eftersom jag har använt De 

Silvas bok mest för att beskriva den tidiga singalesiska historien (inte de senare, mer 

komplexa delarna som inbegriper den nutida konflikten) ser jag inte att tendenskriteriet faller. 

Till mitt teoriavsnitt har jag utgått från Mark Juergensmeyers ”The new Cold War? Religious 

nationalism confronts the secular state” och Bruce Lincolns Holy Terrors – ”Thinking about 

religion after September 11”. Juergensmeyer och Lincoln erbjuder två olika utgångspunkter 

och förklaringsmodeller till religöst motiverat våld och konflikter. Juergensmeyers primära 

fokus ligger på den mer abstrakta dimensionen av religiöst motiverat våld, där föreställningen 

om en kosmisk kamp mellan ont och gott (ett religiöst temporärt tidstillstånd) är en central 

byggsten i det övergripande resonemanget. Lincoln fokuserar mer på den samhällsinriktade 

dimensionen av religiöst våld och pekar på olika utvecklingslinjer som bestäms utifrån 

nationen och statens karaktär. Lincoln beskriver konkreta konfliktmönster som tillsammans 

med Juergensmeyers mer abstrakta teori erbjuder synsätt som båda behövs för att ge en 

mångsidig och nyanserad bild av konflikten och det buddhistiska våldet på Sri Lanka.  

Genom att presentera både Juergensmeyers och Lincolns teorier och applicera dessa på 

konflikten och våldet på Sri Lanka ämnar jag ge en fördjupad och problematiserad bild av 

konflikten och de mekanismer som ligger bakom våldet bland singalesiska buddhister.       

1.4 Disposition 
 

Inledningsvis kommer jag i följande avsnitt att presentera olika teoretiska utgångspunkter, för 

att på så sätt skapa ett ramverk för uppsatsen. Jag redogör därigenom även för en del centrala 

föreställningar, vilka jag anser viktiga att belysa för att skapa en grundläggande förståelse för 

uppsatsens huvudtema. Vidare presenterar jag ett definitionsavsnitt för att tydliggöra vissa 

aspekter som rör det buddhistiska ämnesområdet som jag valt. I samband med detta 

presenteras även avgränsningen som gjorts, då det buddhistiska ämnesområdet bjuder på 

oändliga möjligheter till studier och forskning. Därefter ämnar jag presentera en historisk 

skildring av konflikten där fokus ligger på hur buddhismen på Sri Lanka har formats i 

förhållande till politik och samhälle, jag beskriver även bakgrunden till den tamilska närvaron 

på ön. Jag kommer även att redogöra för några av de mytologiska föreställningar och 
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theravadabuddhistiska doktriner/texter som till stor del ligger till grund för den 

patriotism/nationalism som bidragit till våld och oroligheter på Sri Lanka. I min analysdel har 

jag för avsikt att, med hjälp av de teorier jag presenterat i teoriavsnittet, analysera konflikten 

mellan buddhistiska singaleser och tamiler med avseende på våld i förhållande till politik, 

samhälle, kultur och historia.   

1.5 Teoretiska utgångspunkter  
 

Det finns mycket forskning och många teorier kring ämnet våld och religion (hur man 

legitimerar våld i olika kulturella kontexter, hur våld kan kopplas till statsapparaten etc.). Jag 

har valt att lyfta fram två framstående akademiker inom detta ämnesområde. Bruce Lincoln 

utforskar spänningsförhållandet mellan stat och nation (i förhållande till religiösa konflikter) 

och han drar en skarp skiljelinje mellan de båda. Nationen konstituerar en primär, gemensam 

identitet för befolkningen medan staten representerar den mer byråkratiska sidan med 

regeringen som fundament och där makten har sin kärna. Lincoln argumenterar för att 

nationen och staten blev en enhet i och med västvärldens moderniseringsprojekt men att de 

båda begreppen bär med sig olika innebörder och inneboende spänningsförhållanden som kan 

ge upphov till konflikter och våld. Det finns en potential för religionen, i detta sammanhang, 

att bilda den primära källan för den nationella identiteten. Lincoln menar att den sekulära 

staten, som föddes ur moderniseringen, står i kontrast till den potentiellt religiösa 

dimensionen av nationen.3 Då västvärlden började kolonisera länder ute i världen applicerades 

ofta den moderna versionen av stat och nation. Att tillämpa denna modell på komplexa och 

mycket annorlunda religiösa och kulturella samhällen (som t.ex. Sri Lanka) kan visa sig 

problematiskt då den ursprungliga befolkningen ofta har andra preferenser gällande statsskick 

och nationell identitet. Utifrån detta identifierar Lincoln fyra olika typer av konfliktmönster. 

Jag finner element som skulle kunna passa in på beskrivningarna av Sri Lanka i alla fyra 

kategorier, men jag väljer att belysa de mest tydliga exemplen. Lincoln menar att det i stater 

som utger sig för att vara sekulära (vilket ofta är fallet i postkoloniala sammanhang) alltid 

finns fraktioner som anser sig vara förbisedda i religiösa frågor och exkluderade från statligt 

stöd. I sådana här situationer menar Lincoln att det alltid uppstår grupper från de religiösa 

samfunden och lekmän som anser sig vara de enda rättmätiga arvtagarna till landets 

                                                        

3 Lincoln, Bruce. Holy Terrors Thinking about Religion after September 11. Chicago: University of Chicago 
Press, 2006, 62-63 
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traditionella religion som genom religiös retorik, symbolism och en tydlig agenda kan 

motivera folkmassor att agera gentemot staten. Staten reagerar oftast genom att implementera 

centrala delar av de religiösa folkmassornas krav eftersom en sekulär stat ofta löper stora 

risker att bli uppfattade negativt med avseende på utbredd misstro, inkonsekvens och 

maktmissbruk. Successivt kan religiösa grupper vinna mark i den statliga sfären då de redan, i 

de flesta fallen, har med sig anhängare av tron i de existerande politiska leden.4 

Vidare ger Lincoln exempel på hur en sekulär stat kan komma i konflikt med ett lands 

religiösa pluralistiska nation. Den sekulära staten, som så ofta exporterats i koloniala syften 

till Afrika och Asien, har utgett sig för att beskydda både stat och nation och fördela resurser 

rättvist – för att på så vis kontrollera medborgarna. När ett postkolonialt samhälle bildas, gör 

det ofta det utifrån ett västerländskt ramverk, där olika väst-influerade eliter fortsätter att vara 

för en sekulär stat. I samband med detta byggs det ofta upp en schism mellan individer från 

majoritetsreligionen och staten, Lincoln beskriver det såhär;  

Of particular interest is the situation that develops when members of the majority religion in 

postcolonial nations feel that the state operates to their systematic disadvantage, while benefiting 

members of minority religions: people whom they may also feel estranged on other grounds. In such 

circumstances the disaffected can find powerful instruments of agitation and mobilization in 

narratives that recall the grandeur of ”their” nation in the past. That nation, as they tell it, was 

constituted primarily, if not exclusively, by their coreligionists, and their interests were protected by 

a state whose power and very existence were sacralized by its mission of supporting ”their” religion. 

5 

Lincoln lyfter fram de singalesiska buddhisternas situation på Sri Lanka som ett exempel på 

ovanstående. Lincoln presenterar även en modell där majoritetsreligionen (i en pluralistisk 

nation) får en särskild ställning i samhället och därmed åtnjuter diverse fördelar i form av jobb 

och resurser. Den religiösa majoriteten tilldelas även mer abstrakta former av politiskt stöd i 

form av beskydd och respekt. När klyftorna i samhället blir alltför djupa kan de som står 

utanför det statliga beskyddet göra uppror och försöka störta den orättvisa dikotomi och 

fördelning som staten representerar. Tamilernas kamp för likaberättigande gentemot de 

singalesiska buddhisterna nämner Lincoln som ett konkret exempel på detta.6 

                                                        

4 Lincoln, 2006, 64-65 

5 Lincoln, 2006, 67 

6 Lincoln, 2006, 68-70 
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Sammanfattningsvis kan man säga att Lincolns nations/statsbaserade teori om våld utgår ifrån 

en ståndpunkt där alla religioner på ett eller annat sätt sanktionerar och rättfärdigar våld under 

speciella omständigheter. Lincoln menar att den vedertagna synen på religion som fredens 

väktare, är felaktig och att man inte kan definiera religion utifrån sådana snäva ramar. Han 

menar att religionen konstitueras av många olika sfärer där människor interagerar med 

religion på olika plan (det individuella, det statliga, det vardagliga etc.). Vidare menar Lincoln 

att man måste se bortom tros och doktrinförklaringar när det kommer till religiösa konflikter 

och han betonar i detta sammanhang hur samhällen potentiellt kan definiera sig själva utifrån 

ritualer, symboler och kulturella fenomen (vilka alla bär med sig religiösa inslag), vilket kan 

skapa spänningar mellan olika religiösa grupper, i förhållande till makt. Lincoln menar att 

religiösa liksom icke-religiösa konflikter ofta byggs upp kring samma saker;  

                Like all others, communities and institutions that define themselves in terms of religion still 

wage their conflicts primarily around rival claims to scarce resources: people, territory, 

wealth, positions of power, and economic advantage, but also such nonmaterial resources as 

dignity, prestige, and all manner of symbolic capital. Unlike other groups, however, they 

are concerned to reconcile the gritty nature of their struggles with the elevated precepts 

featured in their discourse.7 

Det viktiga i Lincolns resonemang är betoningen på religionens särart, i förhållande till icke-

religiösa grupper, där ambitionerna och de politiska agendorna sammanfogas med olika 

religiösa element för att driva igenom förändringar som går i linje med religionens 

huvudbudskap.  

Mark Juergensmeyer är en amerikansk akademiker som har skrivit många böcker och artiklar 

inom ämnesområdet religion och våld. I boken ”The new cold war? Religious nationalism 

confronts the secular state” sjätte kapitel förklarar Juergensmeyer varför religiösa 

konfrontationer är våldsamma och presenterar en rad exempel på detta. Juergensmeyer inleder 

med att förklara att alla revolutionära processer är våldsamma och att det därför inte är någon 

överraskning att även religiösa revolutionärer brukar våld, då det finns inbäddat i den 

dikotomi som råder mellan de som har makten och de som befinner sig i underläge. Han 

menar till och med att det finns tendenser hos vissa religiösa nationalister att bruka mer våld 

än nödvändigt och motivera detta genom en utpräglad religiös retorik. Men för att förstå 

relationen mellan religion och våld måste man först komma till insikt om att alla religioner 

                                                        

7 Lincoln, 2006, 73-74 



11 

har en våldsam sida, något som man kan se prov på i heliga skrifter, symboler och 

historieskrivningar.8 Juergensmeyer identifierar tydliga psykologiska aspekter av det religiösa 

våldet men lägger mer vikt vid konkreta religiösa våldshandlingar. När det kommer till 

religiösa krig och motiverat våld menar han att man ska se dessa företeelser som en blandning 

mellan offermentalitet och martyrskap då man ”sacrificing members of the enemy’s side and 

offering up martyrs on one’s own”.9 Juergensmeyer betonar dikotomin mellan det religiösa 

och profana som en primär källa till synen på det goda och onda som två motpoler i krigs och 

våldssituationer. Det goda och onda representerar de två främsta utposterna för 

föreställningen om ett kosmiskt krig där ordning skall upprättas av den goda kraften, en 

föreställning som ofta reproduceras i mytologiska dramer, skrifter och via artefakter (vilket 

kan skapa incitament för våld och krig). På ett symboliskt plan kan representationer av våld 

stanna i den passiva världen men alltför ofta omtolkas dessa företeelser till förmån för 

religiösa grupper som ämnar använda sig av dessa föreställningar som incitament och verktyg 

till konkreta våldshandlingar. Juergensmeyer lyfter den mytologiska krönikan Mahavamsa 

som ett exempel på en kulturell kraft som sprider föreställningar om krig i förhållande till ”vi 

och dem” (singalesiska buddhister mot tamiler, det kända/normen gentemot det okända i 

periferin). I Sri Lankas fall betonar Juergensmeyer referenserna till de buddhistiska 

grundprinciperna;  

In Sri Lanka, the metaphors of sacred struggle are drawn from Buddhist theology. ”We live 

in a time of dukkha”, a militant bhikkhu explained. As he elaborated this point it became 

clear that he was not simply restating the first of the Four Noble Truths, that all life is 

suffering. In the bhikkhu’s mind the concept of suffering – dukkha- had a definite social 

significance. ”We live in an immoral world”, he stated, using the term adhammic, which 

can also be translated as disorderly or irreligious. Behind the notion is the conflict between 

dhamma and adhamma – order and disorder, religion and irreligion, and, by invoking that 

image, he couched the political concerns of himself and other buddhist activists in sacred 

terms.10 

Juergensmeyer pekar här på något mycket centralt i hans eget resonemang: att religiösa, 

nationalistiska grupper och revolutionärer ofta hittar verktyg inom den egna religiösa 

                                                        

8 Juergensmeyer, Mark. The new Cold War? Religious nationalism confronts the secular state. Berkeley: 
University of California, 1993, 153-154 

9 Juergensmeyer, 1993, 155 

10 Juergensmeyer, 1993, 158-159, 162 
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traditionen för att rättfärdiga våldshandlingar och krig, även fast andra principer inom samma 

tradition pekar i en annan riktning. Orsaken till varför det är möjligt att ha överseende med 

centrala principer (som t.ex. ahimsa) beror på att man hänvisar till undantagsprincipen, dvs. 

att tiden vi lever i präglas av lidelse och oordning – ett temporärt tillstånd som kräver 

interventioner. Detta tillstånd länkas till det kosmiska, till den mer abstrakta religiösa sfären 

och kampen mellan ont och gott. När denna kamp omsätts i praktiken så får det ofta 

våldsamma konsekvenser och de som representerar ett hot mot religionen märks som de onda. 

När en överväldigande kosmisk kamp måste utkämpas kan det individuella perspektivet, med 

sina moraliska/etiska övertoner, förbises.11 I analysdelen kommer jag senare att diskutera den 

bild jag presenterat i uppsatsens undersökningsdel, med hjälp av Lincolns och 

Juergensmeyers teoretiska ramverk och begrepp som utgångspunkter.      

1.6 Definitioner 
 

En grundläggande fråga som bör klargöras är vem som kan räknas som buddhist. Det finns 

många sätt att praktisera buddhismen och även otaliga skolor som fokuserar och tolkar 

buddhismens budskap på olika sätt, ändå finns det en del grundläggande företeelser som 

sammanför alla grupper. Jag har valt att definiera en buddhist som en individ som bekänner 

sin tro till de ”Tre Juvelerna”; Buddha, Dharma och Sangha.12 Jag kommer senare, i 

uppsatsens undersökningsdel, att påvisa hur singalesiska buddhister tolkar de tre juvelerna på 

ett högst utmärkande sätt.  

En central utgångspunkt för denna uppsats är hur den singalesiska buddhismen har utformats i 

förhållande till den politiska makten. Simhalatva är en term som Peter Shalk lyfter fram, och 

definierar som ”an ideology of a unitary state based on buddhism”.13 Simhalatva kan även 

förstås som en slags buddhistisk fundamentalism eller mer specifikt, singalesisk buddhistisk 

etnisk nationalism. Bakom denna term finns olika falanger, som både är mer och mindre 

nationalistiska. Till de mer nationalistiska anhängarna hör ”Jathika Hela Urumaya” (National 

Simhala Heritage) vars parlamentariker består av nio munkar (vilket kan anses 

                                                        

11 Juergensmeyer, 1993, 166-167 

12 Bechert, Heinz & Gombrich, Richard. The World of Buddhism. London: Thames & Hudson, 2007, 13.  

13 Schalk, 2007,141 
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uppseendeväckande då det strider mot centrala theravadabuddhistiska läror, som t.ex. de 

monastiska koderna). Peter Schalk beskriver kärnan i begreppet på följande vis;  

Simhalatva leaves no place for other groups to share power. A multi-ethnic society is rejected. 
Again, the strength of Simhalatva is that it has the support of the Constitution when defending the 
concept of a unitary state.14 

 

Schalk menar att Simhalatva som ideologi har genomsyrat många politiska organisationer, 

från självständigheten 1948 fram till vår moderna samtid. Simhalatva bär med sig ett synsätt 

som påverkar många sfärer i samhället, både på mikro, meso och makronivå. När det kommer 

till konflikten med tamilerna gör Simhalatva-anhängarna en tydlig distinktion mellan ”vanliga 

tamiler” och terrorister för att på så vis undvika att bekräfta den bild som olika tamilska 

grupper har (Shalk kallar dessa för ”Ilavar”, vilket är en benämning på människor som 

förespråkar en separat tamilsk stat i norr) – av en konflikt som främst bär etniska förtecken 

och där tamilerna är i konstant underläge. Man vill inte framstå som den primära orsaken till 

konflikten. Vidare är det viktigt att betona att Simhalatva-ideologin bygger sina argument 

kring en singalesisk nationalistisk essens, vilken kan kopplas till en glorifierad version av den 

singalesiska historien där Sri Lanka representerar det förlovade landet, en plats reserverad för 

dem med rent, singalesiskt ursprung vilket står i stark kontrast till tamilerna som i detta 

sammanhang ses som inkräktare och icke-rättmätiga arvtagare till den ärofyllda singalesiska 

historieskrivningen. Det enorma fokuset på etnicitet är en av förklaringarna till den konflikt 

som ägt rum mellan de militanta grenarna av den tamilska motståndsrörelsen (LTTE) och den 

singalesiska armén.15 Jag anser att Simhalatva är ett bra och användbart begrepp att använda 

för att förstå den politiska buddhismens historia och kopplingar till såväl 

theravadabuddhistiska doktriner som våldet och konfliktens essens.      

 

 
 

 

                                                        

14 Schalk, 2007, 141 

15 Schalk, 2007, 143-144 
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1.7 Avgränsning 
 

I denna uppsats kommer huvudfokus att förläggas till den postkoloniala tiden 1948–2009 

(2009 markerar slutet på det lankesiska inbördeskriget varvid konflikten mellan singalesiska 

buddhister och tamiler officiellt upphörde). Under paraplybegreppet politisk buddhism 

avgränsar jag min uppsats genom en studie av folk och organisationer som förespråkar 

simhalatva. Ett återkommande tema, som ständigt kommer att beröras i denna uppsats, är 

politik och buddhism. Peter Schalk identifierar två olika typer av politisk buddhism – politisk 

buddhism och buddhistisk politik. Den förstnämna termen har en politisk ambition att 

internalisera buddhistiska värderingar, doktriner, ritualer etc. i statsapparaten. Den 

buddhistiska politiken ämnar främst introducera buddhismen i samhället som sådant (något 

som inte är särskilt uppseendeväckande i sammanhanget då till och med Buddha själv kan 

anses ha varit en buddhistisk politiker). Däremot är den politiska buddhismen en gren som 

står ut eftersom den underordnar centrala buddhistiska värderingar i relation till politiska 

värderingar. Peter Schalk menar att den form av buddhism som fått fäste i Sri Lanka är en 

form av politisk buddhism med anti-demokratiska, etnisk-homogeniserade och nationalistiska 

övertoner.16 När jag talar om singalesiska buddhister, och framförallt sätter dessa i relation till 

staten/politiken, är det den politiska buddhismen jag beskriver i denna uppsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        

16 Schalk, 2007, 139.   
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2. Undersökning 

 

2.1 Historisk bakgrund  
 

Den singalesiska historieskrivningen är inte bara lång utan även mycket komplex. Eftersom 

jag främst koncentrerar mig på att teckna en bild av konflikten mellan singalesiska buddhister 

och tamiler så kommer även den historiska bakgrunden att främst beröra detta 

spänningsförhållande. På ett mycket tidigt stadium har det funnits en mångkulturell, 

befolkningsmässig sammansättning på Sri Lanka. Den tamilska populationen, som idag utgör 

en betydande minoritet på Sri Lanka (de utgör 17 % av populationen och är främst bosatta i de 

norra delarna), härstammar ursprungligen från södra Indien (även kallade dravidiska tamiler). 

De flesta tamiler bekänner sig till den hinduistiska tron men det finns givetvis många andra 

religiösa uppfattningar, som till exempel Islam.17 

Singaleserna härstammar från de indoeuropeiska arierna som bosatte sig på ön under 400–

talet fvt. De utgör idag majoriteten av den singalesiska befolkningen (och av dessa är de allra 

flesta buddhister).18 Buddhismen var väletablerad på Sri Lanka under 100–talet fvt. Det 

mytologiska eposet ”Mahavamsa” hävdar att buddhismen introducerades ca 150 år tidigare 

under kung Devanampiya Tissa, som var samtida med den indiske, legendariske kungen 

Asoka (som för övrigt konverterade till buddhismen). Asokas son Mahinda blev beordrad att 

missionera och begav sig därför till Sri Lanka där den theravadabuddhistiska skolan snabbt 

fick fäste. Konsekvenserna som följde i kölvattnet av buddhismens intåg blev en ökad statlig 

centralisering och religionen som en enande politisk faktor via kungligt stöd.19 Men den 

singalesiska historien har ofta varit turbulent och nyckfull - under många hundra år präglades 

landet av inbördeskrig och uppror men även av lugnare perioder. Under 400–500 talen evt 

hade tre skilda tamilska/hinduiska dynastier blivit en ny kulturell och religiös maktfaktor i det 

geografiska området – vilket den singalesiska makten naturligtvis såg som ett hot. Under de 

tre tamilska/hinduiska dynastierna hade det övergripande, militanta målet varit att eliminera 

                                                        

17 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/sri-lanka/befolkning-och-etnografi  

18 De Silva, K.M. A History of Sri Lanka. London: C. Hurst & Company, 1981, 7, 12-13. Bechert & 
Gombrich, 2007, 133.    

19 De Silva, 1981, 9, 11-12. Harvey, Peter. An Introduction to Buddhist Ethics – Foundations Values & Issues. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2000, 253, 255.   
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buddhismen från södra Indien – något som skadade relationerna mellan södra Indien och Sri 

Lanka och som även fick en annan konsekvens; tamiler på Sri Lanka lade större vikt vid sin 

etniska/historiska identitet. På många håll blev tamilska bosättningar på Sri Lanka även starka 

fästen för sydindiska sympatier (dvs många stöttade en eventuell tamilsk invasion av Sri 

Lanka).  

Under 800, 900, 1000 och 1200–talet evt invaderade sydindiska, tamilska krafter med jämna 

mellanrum Sri Lanka – händelser som troligtvis har präglat singalesiska buddhisters bild av 

den tamilska befolkningen. Under 1250–talet evt började det singalesiska kungariket att 

förfalla varpå andra kulturella krafter tog över. På 1300–talet evt blomstrade ett tamilskt 

kungarike vid staden Jaffna i norr och singaleser tvingades söderut. Det tamilska inflytandet 

på Sri Lanka var under denna period stort men buddhismen försvann inte utan återupplivades 

under sent 1400–tal som en stark maktfaktor då ett nytt singalesiskt kungarike såg dagens ljus 

och bildade ett starkt buddhistiskt fäste vid staden Kandy, ett fäste som skulle behålla sin plats 

som buddhismens högborg i flera hundra år. Trots en del spänningar mellan de båda 

folkgrupperna över århundradena fanns det långa perioder då tamiler och singaleser kunde 

leva i harmoni i ett samhälle där pluralism och kulturell mångfald inte nödvändigtvis sågs 

som ett hot.20 Från 1500–talet och framåt präglades Sri Lanka av olika utländska 

kolonialmakter. Portugiser och holländare gjorde ett avtryck men det var inte förrän 1802, då 

britterna gjorde Sri Lanka till en kronkoloni, som landet återigen var enat under en och 

samma maktapparat.21  

2.2 Buddhistisk nationalism 
 

Under 1800–talets sista decennier började singalesiska buddhister känna ett ökat behov av att 

återskapa en gemensam kulturell och religiös identitet, som en direkt motpol gentemot både 

den engelska kolonialmakten och den tamilska befolkningen. Målet var att återuppväcka 

buddhismen (som hade fått stå tillbaka till förmån för den kristna missionen) och genom en 

politisk agenda skapa ett nytt nationalistiskt klimat med buddhismen i centrum. Även en ny 

tamilsk identitet började utkristalliseras. Tamilerna menade att de hade lika stort 

existensberättigande som singaleserna och åberopade historiskt kulturella rötter som ett bevis 

                                                        

20 De Silva, 1981, 20-21, 81, 84-85, 112. Harvey, 2000, 256-257 

21 De Silva, 1981, 220, 239 
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på deras legitima plats i samhället. Man började även ge sig in i politikens värld där religiösa 

värderingar till stor del styrde den politiska agendan (som i det här fallet ofta handlade om 

tamilernas rätt till utbildning).22 Historien är fylld av framstående munkar som under denna 

tid försökte skapa en gemensam nationell grund i den buddhistiska tron. Många motsatte sig 

helt det kristna inflytande i landet och bildade anti-kristna rörelser. Med hjälp av den 

teosofiska rörelsen (som var misstänksamma mot kristendomen) bildade man en stark 

buddhistisk plattform och lärde sig hur man organiserar sig i den nya moderna kontexten. 

Med en solid organisatorisk grund kunde man starta buddhistiska skolor runt om i landet som 

bidrog till att skapa en känsla av nationalistisk stolthet med avseende på buddhismen och det 

singalesiska språket. Det buddhistiska återuppvaknandet blev en allt starka nationell kraft och 

det dröjde inte länge innan buddhistiska högtidsdagar och den buddhistiska flaggan infördes – 

tecken på ett ökat inflytande som även verkade som psykologiskt stärkande företeelser inom 

den singalesiska buddhistiska gruppen. Det ska dock i sammanhanget påpekas att den 

nyvunna buddhistiska nationalismen initialt inte påverkade den styrande brittiska eliten på 

något djupare plan.23  

En av de mest framstående karaktärerna under denna tid var Anagarika Dharmapala (1864–

1933). Dharmapala var en slags patriotistisk munk som hjälpte till att utforma den nya 

singalesiska buddhistiska identiteten. Dharmapala var kritisk mot arhat-idealet och menade att 

munkars uppgift borde innefatta ett element av handlingskraft för välfärden i samhället. Men 

munkarna hade mestadels enbart rört sig inom klosterväsendets gränser. Dharmapala såg detta 

som ett problem och menade att munkarna måste engagera sig socialt och politiskt. Således 

skapade han sin egen titel ”Anagarika”, ett mellanting mellan munk och lekman där han 

avstod centrala principer (sex och familjeliv) och förblev en aktiv figur ute i samhället.24 

Dharmapala valde på ett selektivt sätt ut delar ur det theravadabuddhistiska kanon som han 

tolkade till den nya identitetens favör. Han upphöjde även Mahavamsa som ett exempel på 

den singalesiska civilisationens ärofyllda förflutna, en utopi som Dharmapala menade att alla 

buddhistiska singaleser borde sträva efter att försöka återupprätta. Även munkarna och hela 

                                                        

22 Bartholomeusz, Tessa. First among Equals: Buddhism and the Sri Lankan State. Buddhism and Politics in 
twentieth-century Asia, Harris, Ian (red). Wiltshire: Cromwell Press Ltd, 1999, 174. 

23 Tambiah, Jeyaraja Stanley. Buddhism Betrayed? Religion, Politics and Violence in Sri Lanka. USA: The 
University of Chicago Press, 1992, 5-6. Da Silva, 1981, 341-342.  

24 Gombrich, Richard & Obeyesekere, Gananath. Buddhism Transformed - Religious Change in Sri Lanka. 
New Jersey: Princeton University Press, 1988, 226-227 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klosterväsendet uppmuntrades att vända sina ansikten mot världen och inta en aktiv, social 

roll. Genom att referera och tolka Mahavamsa politiskt satte Dharmapala upp ramverket för 

den moderna buddhistiska nationalismen på Sri Lanka. En skarp gräns drogs mellan de som 

betraktades som rättfärdiga arvtagare till det lankesiska riket (singaleser) och de som 

profiterade på den buddhistiska nationalismen. Dharmapalas tolkningar av myterna i 

Mahavamsa resulterade bland annat i en demonisering av Tamilerna. Tamilerna pekades 

särskilt ut som fiender, utan någon som helst historisk rätt att uppehålla sig på ön. De blev ett 

hot mot den nya nationalistiska hållningen och synen på Sri Lanka som ”Dhammadipa” – ön 

(dipa) av den buddhistiska läran (dhamma).25 Tamilerna svarade på två sätt – många sållade 

sig till den nya buddhistiska nationalistiska rörelsen, för att därigenom tillsammans med 

singaleserna bilda ett motstånd gentemot britterna. Andra bildade egna, tamilska 

nationalistiska enklaver som kämpade för den egna gruppens intressen på Sri Lanka.26   

Perioden mellan 1915–1946 präglades både av tamilskt och singalesiskt politiskt samarbete 

och en ökad utkristallisering gällande de två gruppernas politiska agendor. På 1920–talet 

började britterna på allvar att dela med sig av makten och representanter för singaleserna, 

tamilerna och muslimerna fick vara med och forma politiska beslut. Den singalesiska 

buddhistiska aktivismen i samhället fick nu nytt bränsle och den gamla retoriken som 

Dharmapala hade förespråkat återupptogs i en rad olika organisationer och partier. En av de 

mest framträdande organisationerna var lekmannarörelsen ”All Ceylon Buddhist Congress” 

(ACBC) som åtog sig att skydda buddhistiska värderingar och rättigheter i samhället. Många 

singaleser under denna period ansåg att tamilerna fick utbildningsmässiga fördelar av de 

brittiska makthavarna, vilket även återspeglades i den övergripande singalesiska politiken som 

ständigt strävade efter att hitta nya sätt att kritisera den tamilska minoriteten och därigenom 

stärka den egna gruppen.27  

I början av 40–talet började politiska munkar att bli en allt vanligare syn i det civila samhället 

och många politiska partier och rörelser, med enbart munkar som medlemmar, bildades. En 

viktig grupp var Vidyalankara-munkarna som lade grunden för framtida munkars 

engagemang och handlande i såväl politiken som olika former av aktivism. Men det rådde inte 

                                                        

25 Bartholomeusz, 1999, 175-177. 

26 Tambiah, 1992, 9-10. 

27 Bartholomeusz, 1999, 178. Tambiah, 1992, 9-14.  



19 

konsensus inom klosterväsendet huruvida denna buddhistiska riktning skulle stödjas eller inte. 

Oavsett vad så var den politiskt inriktade grenen av både munkar och lekmän en kraft värd att 

räkna med från 40-talet och framåt. De politiska munkarna legitimerade sin civila närvaro 

genom att hävda att deras roll alltid varit att skydda samhället och därigenom Buddhas lära.28 

En framstående munk och författare var Walpola Rahula. Rahula uppmanade buddhister, 

lekmän som munkar, att engagera sig i politiken. Han använde Mahavamsa som ett bevis på 

att de singalesiska buddhisterna hade företräde till ön, framför minoritetsgrupper som till 

exempel tamiler. Rahula rättfärdigade ett hypotetiskt (rättfärdigat) buddhistisk krig genom att 

referera till Mahavamsa. Rahula är viktig att lyfta fram eftersom han formade chauvinistiska 

uppfattningar om buddhismen som sedermera låg till grund för rättfärdigandet av våldet 

gentemot tamiler.29 

Den fjärde februari 1948 blev Sri Lanka en självständig stat. Ett antal singalesiska politiker 

hade mycket framgångsrikt lyckats med konststycket att förena sekulära politiska idéer med 

en buddhistisk värdegrund. Från 1948–1956 leddes landet av UNP (United National Party), 

ett till stora delar pro-brittiskt parti som, influerade av västvärldens rationalistiska politiska 

strategier, separerade buddhismen från den politiska arenan. Trots en uppenbar gränsdragning 

mellan religion och politik på statlig nivå så fortsatte grupper som ACBC att aktivt hävda sin 

existens och sin roll som väktare av buddhismen på Sri Lanka, dess ideal och folk. Detta 

synsätt eskalerade allt mer och 1956 hade den singalesiska, nationalistiska buddhismen 

återvänt till den politiska sfären. Samma år hade MEP (Mahajana Eksath Peramuna, en 

buddhistisk grupp bestående av munkar och lekmän) lyckats vinna det nationella valet och 

kunde därmed driva igenom en rad politiska beslut, färgade av buddhistiska nationalistiska 

värderingar (partier som MEP skulle sedermera bära den buddhistiska nationalismen på sina 

axlar och även om partier som dessa ofta har varit i opposition så har de ideligen varit emot 

motioner som skulle kunna gynna den tamilska populationen). Det tydligaste exemplet på 

denna förnyade buddhistiska nationalism kan sammanfattas i rapporten ”The Betrayal of 

Buddhism” som tydliggjorde banden mellan det singalesiska folket, staten och den 

buddhistiska historien.30  

                                                        

28 Tambiah, 1992, 17-19 

29 Bartholomeusz, 1999, 179-180.  

30 Bartholomeusz, 1999, 180-183. Tambiah, 1992, 42. 
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Den nya buddistiska nationalismen lämnade inget rum åt något betydande tamilskt inflytande. 

En utbredd rädsla för tamilska maktanspråk skapade långvariga politiska strategier för att 

utestänga folkgruppen (ett exempel på detta var att singalesiska gjordes till det enda officiella 

språket). Den nya politiken ledde även till upplopp och våld under 1956 och 1958 då 

missnöjda tamiler protesterade – något som ledde till omfattande blodbad runtom i landet då 

hundratals människor fick sätta livet till.31 Tamilerna hade under flera decennier försökt 

påverka den styrande singalesiska makten att gå med på olika förslag om federalism, 

självstyre, upphöjande av status, geografisk separation (genom bildandet av en egen stat i 

norra Sri Lanka) etc. Att dela makten och därmed nå en högre form av erkännande var ett 

långsiktigt mål som aktivt motarbetades av singalesiska politiker och munkar som menade att 

förslag som dessa vanärade den singalesiska staten och buddhismen som sådan.32  

Under 60 och 70-talen pågick diverse politiska spel och omvälvningar inom den lankesiska 

staten. Regeringsmakten förändrades från val till val och kampen stod alltjämt mellan de två 

största partierna. Buddhistiska munkar och lekmän fortsatte att involvera sig politiskt men 

under mitten av 60-talet uppstod en schism mellan konservativa munkar inom klosterväsendet 

och de som ansåg att munkar hade en legitim och viktig plats att fylla som aktiva politiska 

representanter. Trots att det inte rådde konsensus i frågan började munkar att ställa upp i val 

till viktiga partiposter och de fick en betydligt mer framträdande roll i samhället. Mellan 1960 

och 1977 inträffade inga anti-tamilska våldsdåd eller upplopp. För ett litet ögonblick rådde det 

stiltje och hoppet började växa om ett Sri Lanka, befriat från dåtidens våldsamma bojor. I 

början av 80-talet blossade dock våldet upp igen och drömmen om fred krossades.33 

2.3 Inbördeskrig 
 

Upptakten till det krig som skulle komma att prägla Sri Lanka i över 20 år skedde under de 

sista åren av 70-talet. Missnöjda unga tamiler, trötta på orättvis särbehandling och positionen 

som andra klassens medborgare, bildade militanta grupper som gjorde uppror i de norra 

delarna 1977. Det var också här som singalesiska nybyggare hade börjat ockupera områden 

                                                        

31  Veluppillai, Alvappillai (2006). Sinhala Fears of Tamil Demands. Buddhism, Conflict and Violence in 
Modern Sri Lanka, Deegalle, Mahinda (red) . Great Britain: Routledge, 2006, 94. Tambiah, 1992, 46-48 

32 Veluppillai, 2006, 97-99 

33 Veluppillai, 2006, 100-101. Tambiah, 1992, 61-63 
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där många tamiler var bosatta. De kommande åren var turbulenta och konflikterna eskalerade 

1983, ett år som markerar starten på det lankesiska inbördeskriget.34 De ”Tamilska tigrarna” 

(Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) bildades i början av 70-talet. Efter årtionden av 

kompromisser och fruktlösa försök att få till stånd en rättvis uppgörelse med singaleserna 

började tigrarna använda våldsmetoder och väpnat uppror som aktiva strategier för att hävda 

sin rätt att befinna sig på ön och även att, på lång sikt, kunna bilda en självständig tamilsk stat 

i de norra delarna av Sri Lanka. De tamilska tigrarna växte sig allt starkare under 80-talet och 

bildade tillslut en storskalig beväpnad grupp. Gnistan som ledde till krig 1983 utlöstes av 

dödandet av 13 singalesiska soldater som uppehöll sig i de norra delarna av ön. Denna gnista 

förvandlades till en rasande brand och i Colombo (och sedermera en rad större singalesiska 

fästen) följde singalesiska uppror vilket ledde till omfattande mord på tamiler – något som 

bara var början på en lång etnisk konflikt.35  

Startskottet till inbördeskriget innebar att munkar nu, mer än någonsin, på olika sätt började 

organisera sig i politiska partier – ofta på grundvalar som glorifierade den mytologiska 

buddhistiska traditionen (såsom den beskrivs i Mahavamsa) och även Sri Lanka som 

Dhammadipa. Två partier som främst involverat munkar är MSV (Mavbima Surakime 

Vyaparaya) och JVP (Janatha Vimukthi Peramuna). Utmärkande drag för MSV (grundat 

1986) är nyckelord som ”suveränitet” och ”enhet” – syftandes på singaleserna som de 

rättmätiga ”sönerna av jorden”.36 Viktigt att bära med sig i sammanhanget är att MSV syftade 

till att representera singaleser ur alla samhällsklasser och sammanhang, för att stå som en enad 

front gentemot tamilerna, med buddhismen som verktyg och ideologi. Målet var att genom 

massmöten och demonstrationer skapa en anti-tamilsk opinion och det var inte en ovanlig syn 

med engagerade munkar vid podierna, som skanderade ut det ena slagordet efter det andra – 

något som ofta ledde till våldsamma upplopp. Tillslut vände sig den singalesiska majoriteten 

emot MSV och de fördes bort av regeringsstyrkor.37  

                                                        

34 Tambiah, 1992, 66-69 

35 Gombrich, Richard (2006). Is the Sri Lankan War a Buddhist Fundamentalism? Buddhism, Conflict and 
Violence in Modern Sri Lanka. Deegalle, Mahinda (red). Great Britain: Routledge, 2006, 24-25 

36 Tambiah, 1992, 80-81, 86 

37 Tambiah, 88, 90.  
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Nu såg ett annat parti sin chans att ta över och bilda en stark kraft i samhället; JVP. Partiet 

bestod både av etablerade politiska munkar och lekmän och unga, akademiska munkar – ofta 

nyutexaminerade från universitetet i Colombo eller olika monastiska utbildningar (pirivenas). 

I sammanhanget är det viktigt att betona att munkar, rent generellt, inte har medverkat i Sri 

Lankas högsta politiska skikt utan snarare i lokala eller provinsiella politiska avdelningar. 

Deras huvudfråga bestod i hur man skulle hantera konflikten med tamilerna – en fråga som 

var omöjlig att bortse ifrån på 80-talet då våldet ständigt eskalerade – vilket bland annat 

resulterade i den tamilska gerillans angrepp på buddhistiska tempel och heliga pilgrimsmål, 

någonting som även ledde till dödandet av ett flertal munkar. Den singalesiska armén hade 

effektivt och kraftfullt lett en motoffensiv gentemot tigrarna i norr (efter upproren 1983). 

Detta var något som generellt sett stöttades av majoriteten av munkar. Man tolererade och 

stöttade dödandet av såväl tigrar som den tamilska civilbefolkningen och kände inte något 

moraliskt behov av att fördöma dåden. Omfattande demonstrationer riktade gentemot de 

tamilska tigrarna inleddes av JVP – demonstrationer och massmöten som bar tydliga 

buddhistiska karakteristika, både buddhistiska koncept och ceremonier/ritualer som bar 

buddhistiska förtecken.38  

Generellt sett har munkars och lekmäns engagemang i politiken och den nationalistiska 

inriktningen påverkat deras inställningar till centrala buddhistiska tankegångar och doktriner. 

Viktiga beståndsdelar såsom medlidande, stillhet och överkommandet av begär och de 

världsliga tingen har fått stå tillbaka för nationalistiskt orienterade agendor där politiserad 

retorik, massmöten och demonstrationer har varit centrala verktyg för att driva igenom en 

politik där klosterväsendet fungerat som nationens beskyddare och munkarna/lekmännen som 

professionella uppviglare och opinionsbildare. I en buddhistisk kontext kan man sammanfatta 

den politiserade inriktningen genom en känd slogan; “rata, jatiya, agama” (land, ras/nation, 

religion). Denna slogan verkar som ett alternativ till de tre juvelerna – trosbekännelsen, och är 

ett utmärkt exempel på hur buddhistisk politisk retorik förespråkas framför ursprungliga 

doktriner. Jag kommer senare att vidareutveckla förhållandet mellan singalesiska buddhister, 

våld och krig med avseende på de buddhistiska doktrinerna och legitimitet.39   

                                                        

38 Tambiah, 1992, 95. Deegalle, Mahinda (2004). ”Politics of the Jathika Hela Urumaya Monks: Buddhism 

and Ethnicity in Contemporary Sri Lanka” Contemporary Buddhism 5 (2), 3.  

39 Tambiah, 1992, 92-93. Bartholomeusz, J Tessa, 2002, 69.  
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Inbördeskriget mellan den singalesiska regeringen och de tamilska tigrarna fortsatte under 90 

och 2000-talet med terrorattentat, öppna strider och dödsfall på båda sidor (många ur den 

tamilska civilbefolkningen blev särskilt drabbade då offensiver från singalesiskt håll ofta 

utfördes i områden med en överväldigande majoritet tamiler). Regelbundna vapenstillestånd 

inträdde mellan varje krigsperiod (1983–1987, 1990–1994, 1995–2002, 2006–2009) men den 

temporära freden var alltid skör fram till 2009 då de slutgiltiga striderna ägde rum och de 

tamilska tigrarna praktiskt taget eliminerades.40 Sedan dess har läget på Sri Lanka präglats av 

osäkerhet och misstänksamhet mellan de båda grupperna. Inbördeskriget och de fasansfulla 

dåd som följde i kölvattnet är långtifrån bortglömda. Post-konfliktsprocesser pågår ännu och 

både den singalesiska regeringen och de tamilska tigrarna är anklagade för diverse brott mot 

mänskliga rättigheter. I mars 2013 klubbade FN igenom en resolution som uppmanade den 

singalesiska regeringen att utföra en självständig rapport om händelserna under den sista tiden 

av konflikten, då tusentals civila blev omringade och dödade i samband med omfattande 

sammandrabbningar i de norra delarna. På ytan ser det inte ut som att den singalesiska 

regeringen är särskilt intresserade av att utföra rapporter av detta slag. Inte heller tycks 

försoningsprocesser mellan tamiler och singaleser vara något som prioriteras i nuläget.41   

2.4 Etik, moral och legitimitet – buddhism och våld 
 

Genom den singalesiska historien har det visat sig att buddhistiska munkar och lekmän har 

rättfärdigat våld och aktivt engagerat sig i konflikten mellan buddhistiska singaleser och 

tamiler på Sri Lanka. Hur ska man förstå dessa buddhisters ageranden utifrån den 

theravadabuddhistiska kontexten och doktrinerna?  

Till att börja med finns det ingen theravadabuddhistisk text eller doktrin som på ett tydligt sätt 

rättfärdigar våld – allt handlar om tolkningar, undantag och rangordning av texterna med 

avseende på moralisk/etiskt djup42. Den theravadabuddhistiska grunddoktrinen (dhamma) 

fördömer våld som en osund handling men det finns grader av osundhet i förhållande till 

våldets karaktär och yttre omständigheter. Munkarna ses som de främsta bärarna av dhamma, 

                                                        

40 Derges, Jane. Ritual and Recovery in Post-Conflict Sri Lanka. Oxon: Routledge, 2013, 26-27.  

41 http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11393458 & http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-
21873551  

42 Harvey, 2000, 255 
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vilket återspeglas i de monastiska koderna (vinaya). De monastiska koderna är specifika 

rättesnören för munkarna, vilka inte behöver följas av lekmän (det gemensamma för både 

munkar och lekmän är att följa de fyra insikterna och därigenom den åttafaldiga vägen). 

Munkarna måste enligt de monastiska koderna avhålla sig från att begå någon av de fyra 

förlustelserna (sex, stöld, mord och falska påståenden om upplysning). Att genomföra någon 

av dessa handlingar innebär att munkens sinne har blivit besegrat av de världsliga tingen och 

han har begått en av de värsta synderna (adhamma) vilket resulterar i livslång utvisning från 

klosterväsendet. Trots allvaret i denna typ av handlingar finns det vissa regler eller 

förmildrande omständigheter som kan tas i akt då ett våldsdåd har genomförts av en munk 

(undantag från icke-våldsregeln gäller framförallt buddhistiska kungar som genom sitt ämbete 

har en direkt koppling till staten).43  

När det kommer till våld finns det tre faktorer som påverkar handlingens allvarsamhet. Den 

första faktorn är individens intentioner, dvs, hur och i vilket syfte man dödar. Om det är av en 

olyckshändelse har man inte begått någon förbrytelse och drar därmed inte på sig någon större 

grad av negativ karma. Om man däremot har begått överlagt mord (om det är en uträknad, 

planerad handling) har man begått den värsta synden och blir därför utvisad från den 

buddhistiska gemenskapen. Man tar också hänsyn till individens sinnestillstånd. Om den som 

utför våldshandlingen har varit i ett labilt eller sinnessjukt tillstånd kan handlingen ursäktas 

utan närmare betänkligheter. Den andra faktorn berör offrets natur. En munk som dödar en 

icke-mänsklig livsform har inte begått någon märkbar förbrytelse men måste ändå erkänna sin 

handling offentligt, som en slags ursäkt. Djuren har ingen moralisk/etisk tankekapacitet och 

därför är det mer accepterat att döda djur än människor. Den tredje faktorn pekar på att även 

offrets storlek har betydelse. Eftersom det fordras mer energi, mer kraft att ta död på ett stort 

djur än ett litet är det mer legitimt att ta död på små djur. När det kommer till människor 

gäller regeln om människans dygdighet. Det är mer legitimt att döda en odygdig människa än 

en dygdig – då denna kommer närmare det egna buddhistiska jaget.44 Detta kan man se ett 

tydligt exempel på i den kändaste av alla singalesiska krönikor; Mahavamsa.   

                                                        

43 Jerryson, Michael (2013). Buddhist Traditions and Violence. The Oxford Handbook of Religion and 
Violence. Juergensmeyer, Mark, Kitts, Margo, Jerryson, Michael (red). New York: Oxford University Press, 
2013, 44-45 

44 Jerryson, 2013, 45-46 
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Mahavamsa sammanställdes av munken Mahanama på 400 eller 500-talet evt och är en av 

många singalesiska krönikor som beskriver historiska händelser utifrån buddhistiska kungar. 

Mahavamsa kretsar främst kring den glorifierade hjälten kung Dutthagamani och hans 

förehavanden i Sri Lanka under 100-talet fvt. Ett centralt tema är det krig som Dutthagamani 

utkämpade gentemot tamilska erövrare, ledda av den sydindiska generalen Elara. Mahavamsa 

framställer Elara som en ondskefull kraft och ett hot gentemot buddhismen och därför mot 

hela den singalesiska nationen. I egenskap av kung blir därför Dutthagamanis uppgift att 

beskydda buddhismen från utländsk påverkan och det annalkande hotet. Mahavamsa 

beskriver hur munkar (bhikkhus) uppmuntrades att avlägga ämbetsdräkten och ställa sig till 

arméns förfogande, beväpnade med buddhistiska reliker som ett tecken på att de krigade i 

buddhas namn;45  

When the king Dutthagamani had provided for his people and had had a relic put into his 

spear he marched with chariots, troops and beasts for riders, to Tissamaharama, and when 

he had shown favour to the brotherhood he said : ”I will go on to the land on the further 

side of the river to bring glory to the doctrine. Give us, that we may treat them with honour, 

bhikkhus who shall go on with us, since the sight of bhikkhus is a blessing and protection 

for us.46  

Som sagt illustrerar denna passage hur kung Dutthagamani värvar munkar för att bruka våld i 

buddhismens namn. Eftersom Sri Lanka är hotat är det legitimt att göra motstånd med hjälp 

av buddhismen som verktyg och incitament. En annan viktig episod beskriver hur kung 

Dutthagamani, efter att ha vunnit den blodiga striden mot Elara, drabbas av samvetskval 

eftersom han har dödat så många människor. Åtta upplysta munkar (arhats) kommer då till 

Dutthagamanis palats för att tala honom till rätta;  

From this deed arises no hindrance in thy way to heaven. Only one and a half human beings 

have been slain here by thee, O Lord of men. The one had come unto the (three) refuges, 

the other had taken on himself the five precepts. Unbelievers and men of evil life the rest, 

not more to be esteemed than beasts. But as for thee, thou wilt bring glory to the doctrine of 

the Buddha in manifold ways; therefore cast away care from thy heart, O ruler of men!47  

                                                        

45 Harvey, 2000, 255-256 

46 Geiger, Wilhelm. The Mahavamsa. London: Oxford University Press, 1912, XXV: 1-3.   

47 Geiger, 1912, XXV: 109-111.  
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Budskapet lyder som följer; Dutthagamani har inte begått någon större synd eftersom hans 

intentioner var goda – nämligen att rädda och försvara buddhismen. I det här fallet ser 

munkarna till de tre faktorerna som nämnts tidigare och som undantar kungen från något 

större moraliskt ansvar för sina gärningar; våldets intentioner, offrets natur och statusen på 

den som utför våldshandlingen. Som jag redan konstaterat var kungens intentioner goda och 

hans handlingar mindre allvarliga eftersom offren liknas vid odjurslika hedningar och har 

därmed en oerhört låg status. Genom att omänskliggöra tamilerna kan i viss mån därför 

principen om anti-våld (ahimsa) kringgås. Som kung står Dutthagamani i direkt förbindelse 

med den singalesiska buddhistiska staten. Han har därmed en särskild roll att fylla och 

förväntas agera utifrån det som är bäst för buddhismens överlevnad. Historien om 

Dutthagamani och hans ärofyllda förehavanden i buddhismens namn kom att återspeglas i en 

senare kontext då såväl buddhististiska författare som munkar och lekmän anammade ett 

synsätt där den buddhistiska storslagenheten i Mahavamsa användes som ett verktyg för att 

legitimera våldshandlingar och krig gentemot tamilerna (tamilerna jämställdes med de tamiler 

som skildras i det mytologiska dramat och kan därför betraktas som odygdiga och 

omänskliga). En person som jag tidigare nämnt, Walpola Rahula, ger ett konkret exempel på 

hur Mahavamsa har använts som incitament till politisk buddhistisk agitation gentemot 

tamilerna och en anledning för de singalesiska buddhisterna att engagera sig politiskt. Han 

refererade till slutet av historien (som beskrivs ovan) där de upplysta munkarna lugnar kung 

Dutthagamani och menar att dödandet av tamiler inte var något allvarligt brott; 

 Working for the freedom and uplift of the religion and the country was recognized as so 

importnant and noble that the Sinhalese in the 5th century A.C., both laity and Sangha, 

seemed to have believed that arahants themselves had accepted the idea that even the 

destruction of human beings for that purpose was not a very grave crime. What is evident 

from this is that the bhikkhus at that time considered it their sacred duty to engage themselves 

in the service of their country as much as in the service of their religion.48 

Givetvis har det funnits krafter inom den buddhistiska gemenskapen som har motarbetat och 

förkastat detta synsätt och pekar på tolkningar av Buddhas ursprungliga liv och doktrin där 

anti-våldsprincipen står i fokus. Oavsett vad är det ett faktum att Mahavamsa har fortsatt att 

användas inom politiken, som ett retoriskt verktyg för att avfärda tamilernas förslag om 

                                                        

48 Bartholomeusz, 1999, 180 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likaberättigande och federalism.49 I mitten av 60-talet intervjuade Richard Gombrich 

singalesiska munkar angående de etiska/moraliska aspekterna av Dutthagamanis handlingar 

under kriget med tamilerna. De flesta svarade då; 

 Killing of tamils was sin (pava), but not great, because his main purpose   (paramartha) 

was not to kill men but to save buddhism; he did not have full intention to kill. But to say 

that he will not pay for his sin….is wrong.50  

Detta synsätt har varit ständigt återkommande i många av de singalesiska buddhisternas 

retorik och tankesätt. Att använda källor som Mahavamsa och göra budskapet där till en del 

av den politiska/nationalistiska agendan har varit en populär strategi för att alienera tamilerna 

och undergräva deras chanser till inflytande och makt i samhället. 

En annan vanligt förekommande tanke när det kommer till etik/moral, våld och buddhism är 

att medlen helgar målen, något som uttrycktes av munkar under 1990-talet via kampanjen 

”krig för fred” - en slogan som i allra högsta grad rättfärdigar våld och krig gentemot 

tamilerna (målen här är fred och medlen krig). Inom den singalesiska eliten har även 

akademiker lyckats hitta vägar att rättfärdiga våld i buddhismens namn. Den singalesiska 

professorn P.D Premasiris artikel ”The Place for a Righteous War in Buddhism: An Enquiry 

Concerning the Current Sri Lankan Ethnic Conflict in Terms of Pali Canonical Buddhism” 

verkar som ett talande exempel på den ambivalens som finns representerad i det singalesiska 

samhället – både i skriftlig och muntlig form. Premasiris budskap är att man inte kan 

rättfärdiga våld och krig utifrån pali kanonet och att den som är seriös i sin strävan att uppnå 

nirvana aldrig kan delta i våldsdåd. Trots sitt uppenbara ställningstagande gentemot 

rättfärdigande av våld i de buddhistiska lärorna är han konsekvent i sitt markerande av 

undantag, dvs, att krig ibland är ett nödvändigt ont. Han identifierar och ställer sig även 

bakom en del passager i de buddhistiska lärorna som menar att så länge en munk engagerar 

sig i de världsliga tingen så kan han även delta i krig – i undantagsfall.51 Med Premasiris sätt 

att legitimera våld inom buddhismen i åtanke identifierar Peter Schalk 3 universella sätt att 

rättfärdiga våld;  

                                                        

49 Bartholomeusz, 2002, 12-13, 21  

50 Harvey, 2000, 257.  

51 Schalk, 2007, 146.  
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First, there is the distinction between what is valid for an elite, that in a Buddhist context 

means people who are striving for nirvana, and what is valid for ordinary people who are 

concerned only with mundane affairs. It implies a double standard of ethics. Second, there 

is the distinction between what is valid now and what is valid in the distant future. In both 

cases we have a de-eschatologizing of religion, one that is applied to social strata and to 

time, that rationalizes violence. Third, we find the universal principle that ”ends” may 

justify the ”means” in the evaluation of war as a necessary evil.52 

Schalk menar att det är fullt möjligt att rationalisera och legitimera våld om man drar en gräns 

mellan den buddhistiska eliten (de som förväntas följa de fyra ädla sanningarna) och de som 

betraktas som vanliga civila medborgare. Den civila befolkningen ses som världsliga – dvs de 

agerar i världen utan en tydlig strävan att uppgå i nirvana – och kan därför genomföra 

våldshandlingar och krig utan att hamna i polemik med de kanoniska buddhistiska texterna. 

Den buddhistiska eliten kan på så vis driva igenom verbala politiska budskap och aktiva 

ställningstaganden för våld och krig utan att skrida till fysisk handling. Vidare menar Schalk 

att det går att sätta det ultimata buddhistiska strävandet (nirvana) i ett temporärt ”paus-

tillstånd”, vilket möjliggör en arena för fysiska handlingar och därmed våld i nuet. Slutligen 

menar Schalk att våld ges utrymme att gro när ”medlen helgar målen”. Både Gandhi och vissa 

buddhistiska principer tydliggör att målen ska vara av samma dignitet och kvalitet som 

medlen och att det går att uppnå fred men endast genom icke-våld. Det är i tolkningarna av 

denna princip som de nationalistiska singalesiska buddhisterna förminskar och utesluter vissa 

centrala religiösa föreställningar/doktriner vilket ger utrymme att främja krig och våld framför 

fred.53      

Ett konkret exempel på hur den religiösa eliten (munkar) interagerar med den civila 

befolkningen (i detta sammanhang militären) ger kapitelförfattaren Daniel W. Kent i 

antologin ”Buddhist Warfare”. Kent beskriver, i ett samtida perspektiv, hur munkar hjälper till 

att stötta militären genom att ge dem spirituell vägledning via ceremonier, och framförallt 

genom att hjälpa dem att minimera den negativa karma som de drar på sig i krigsföringen. 

Kents utgångspunkt är att man måste titta på konflikter och krig på en individuell nivå där 

handlingar och bakomliggande förklaringar står i fokus. I det här fallet drar han slutsatsen att 

kriget mellan buddhister och tamiler på Sri Lanka måste förstås utifrån munkarnas och 

                                                        

52 Schalk, 2007, 146-147 

53 Schalk, 2007, 149-150 
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soldaternas uppfattningar om de egna handlingarna istället för att enbart fokusera på 

förklaringar till krig gällande rättfärdigande och legitimitet. Kent menar att de flesta munkar 

är tydliga med att buddhismen aldrig kan rättfärdiga våld och krig men att det, som jag 

tidigare skildrat, finns legitima undantag från denna regel. Munkarna, som agerar på en slags 

meso-nivå, kan mycket väl ha samma välkända, nationalistiska ”sinhala-only” retorik och 

attityd som många politiker och mediala figurer, men deras syfte är inte att skapa nationell 

enighet i konfliktfrågan utan att adressera individerna som befinner sig på gräsrotsnivån – 

soldaterna.54 Kent föreslår en ny synvinkel där vi bör förflytta fokus från frågan om 

rättfärdigande av våld till handlingarnas effekter på karman (något som de flesta munkar och 

soldater uppfattar som en viktig och relevant fråga i förhållande till krig och våld). Vidare 

menar författaren att det råder delade meningar bland högt uppsatta munkar, soldater och 

generaler huruvida våldshandlingarna kan rättfärdigas och huruvida man drar på sig negativ 

karma eller inte. Allt detta kan sammanfattas i individernas förståelse av ”cetana” (intention);  

Some, like Sudarsana, argue that the intention to kill can never be wholesome. Others, like 

Ampitiye Silavamsatissa, argue that the soldiers intention to kill is not personal, not rooted 

in delusion, hatred or desire. Althought these monks and soldiers disagreed in their answers 

to my question, they harnessed similiar terminology and concepts to provide their answers. 

All of my informants based their arguments not upon justice, but upon whether the actions 

of a soldier do or do not produce negative karma, and upon the possibility of killing with a 

positive intention…None of my subjects made reference to the idea of ethical obligations 

coming in conflict with one another.55 

Trots att differensen gällande munkars och soldaters åsikter är stor finns det en gemensam 

nämnare; för att skapa de bästa förutsättningarna på slagfältet håller munkarna i ceremonier 

där målet är att hjälpa soldaterna att bibehålla ”ett svalt hjärta” för att på så vis minimera 

chanserna för negativ karma och även skapa de bästa förutsättningarna för tur och framgång 

på slagfältet. I sin artikel skildrar Kent ambivalensen och svårigheterna i att som munk agera 

en religiös länk mellan regeringen och militären samtidigt som de måste stödja soldaternas 

behov av vägledning och beskydd. Gränsen mellan uppmuntran till krig kontra aktsamhet är 

ibland hårfin i munkarnas retorik och Kent lyfter den viktiga frågan; ”hur kan man uppmuntra 

                                                        

54 Kent, W. Daniel (2010). Onward Buddhist Soldiers: Preaching to the Sri Lankan Army. Buddhist Warfare. 
Juergensmeyer, Mark, Jerryson K. Michael (red). New York: Oxford University Press, 2010, 157-159. 

55 Kent, 2010, 165 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soldater utan att uppmuntra dem att döda”?56 Visst finns det munkar som öppet förespråkar 

dödande av tamiler men de flesta strävar efter att uppmuntra soldaterna utan att beröra 

krigsämnet, våld eller dödande överhuvudtaget – en viktig faktor att bära med sig i studiet av 

konflikten mellan buddhister och tamiler.     

3. Analys/Diskussion 
 

I många århundraden hade politisk turbulens och etniska konflikter präglat Sri Lanka fram 

till självständigheten 1948. Att applicera delar av Lincolns teorier på händelseutvecklingen 

från självständigheten till nutiden är enligt mig definitivt gångbart. Lincoln argumenterar för 

att nationen och staten är två skilda sfärer där den förstnämnda representerar den kollektiva 

identiteten och den sistnämnda maktapparaten. Han menar även att det är 

spänningsförhållandet mellan stat och nation som ger upphov till konflikter, våld och krig. 

Den singalesiska kollektiva identiteten på Sri Lanka kan uteslutande beskrivas i religiösa 

termer där buddhismen har framstått som fanbärare av den singalesiska nationen – genom 

beskrivningar av ett ärofyllt, glorifierat förflutet. Staten, å sin sida har skiftat karaktär under 

decennierna. Direkt efter självständigheten leddes landet av en pro-brittisk elit som skiljde 

religionen från politiken. Redan här kan man dra en parallell till Lincolns resonemang där 

nationen (i det här fallet en buddhistisk sådan) står i direkt opposition till den sekulära 

staten. Den sekulära, västerländska statsskicksmodellen fick snart problem och i enlighet 

med Lincolns resonemang började buddhistiska grupper (som ACBC) anföra sig själva som 

de rättmätiga förvaltarna och förespråkarna av den urgamla, kollektiva buddhistiska 

identiteten. De lyckades få med sig majoriteten av de buddhistiska singaleserna och blev 

snart en inflytelserik och mäktig kraft i samhället. Man kan säga att de lade grunden för 

partier som MEP, vilka sedermera tog över makten från den sekulära regeringen. Den 

singalesiska majoriteten (bärare av den kollektiva identiteten – buddhism) hade nu lyckats 

förena nationen med staten – något som gav dem fördelar och samtidigt exkluderade andra 

grupper – tamilerna. Den singalesiska buddhistiska majoritetsbefolkningen hade tidigare 

ansett att den brittiska kolonialmakten (och sedermera den pro-brittiska regeringen efter 

självständigheten) gett tamilerna fördelar eftersom de liksom staten hade sekulära 

gemensamma intressen (trots att tamilerna generellt sett är hinduer hade de inga avsikter att 

påverka den nationella identiteten i någon religiös riktning). Detta skapade en 

                                                        

56 Kent, 2010, 168, 170-171, 173 
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misstänksamhet och en demonisering av tamilerna. Jag anser att de politiska singalesiska 

buddhisterna, anhängare av simhalatva, identifierade den sekulära staten med tamilerna och 

kunde på så vis se dem som ett hot gentemot den utkristalliserade hegemoni som rådde 

mellan de båda grupperna.     

Den nya statliga, buddhistiska nationalismen, som blossade upp med full kraft under 50-

talet, spädde på klyftorna mellan de singalesiska buddhisterna och tamilerna. Lincoln menar 

att när majoritetsreligionen får en särskild ställning i samhället, (och således förfördelar 

resurser till den egna gruppen, framför tamiler i det här fallet) och även åtnjuter beskydd och 

ideologiska fördelar, kan det ge upphov till konflikter och våld. Ett tydligt exempel på detta 

är upploppen under 1956 och 1958 då missnöjda tamiler protesterade gentemot den orättvisa 

och exkluderande singalesiska buddhistiska politiken. Under de två kommande årtiondena 

skiftade makten mellan olika aktörer – både mer sekulärt inriktade regeringar och religiöst 

inriktade som gick stick i stäv med de politiska singalesiska buddhisternas agendor. Så fort 

politiken vände i en riktning som inte gynnade den singalesiska buddhistiska majoriteten, 

fanns de politiska munkarna och lekmännen där som förespråkare av de buddhistiska 

idealen, vilka aldrig fick glömmas bort och som ständigt strävade efter att infiltrera 

statsapparaten. Upploppen och LTTE:s födelse under sent 70/tidigt 80-tal ger ännu en 

indikator på riktigheten i Lincolns resonemang då tamilerna ännu en gång såg sig förbisedda 

och tröttnade på att ständigt vara andraklassens medborgare. Detta ledde som bekant till 

oundvikliga våldsamma konfrontationer – vilket senare utvecklades till ett fullskaligt 

inbördeskrig där man tydligt kan sa att den singalesiska regeringen (som återigen 

sammanfört staten med nationen) aktivt sökte förgöra den felande länken i den gemensamma 

nationella identiteten; den tamilska. Från tamilernas håll (här syftar jag på LTTE) 

utkristalliserades en tydlig målbild; en självbestämmande stat i de norra delarna. Här kan 

man skönja ännu ett incitament för de politiska singalesiska buddhisterna att agera gentemot 

tamilerna. Lincoln menar att religiösa konflikter bygger på mer än bara en faktor, det kan 

handla om en kamp om prestige, välstånd, territorium, naturresurser etc – värden som kan 

kontrolleras med hjälp av makt och en buddhistisk nationell identitet. Just territorium är en 

viktig del av de singalesiska buddhisternas kamp gentemot tamilerna, då deras anspråk på de 

norra delarna betraktas som hotfullt och ett hån gentemot de singalesiska buddhistiska 

maktanspråken (som legitimeras med hänvisning till den singalesiska historien).          

Våldsdåd uppstår då den nationella, buddhistiska (i det här fallet) identiteten är hotad och 

ända sedan självständigheten är den sekulära staten och tamilerna de främsta 
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representanterna för detta hot. Lincoln betonar denna förklaring framför tolkningar av 

doktriner och källtexter. Men det finns även andra förklaringar till våld och konflikt, av mer 

abstrakt karaktär, något som Mark Juergensmeyer betonar i sitt teoretiska ramverk. 

Juergensmeyer utgår ifrån att alla religioner har en våldsam sida, en sida som inte kan 

bortförklaras genom resonemang om en fredsbaserad, religiös kärna. Juergensmeyer menar 

att det knappast är någon överraskning att vi återfinner våldsamma handlingar och konflikter 

inom religiösa grupper eftersom våld återfinns i alla samhällen – oberoende av sekulär eller 

religiös karaktäristika. Juergensmeyers resonemang om de psykologiska aspekterna av 

krigsföring och våldsdåd är viktiga och han påstår att en central mekanism bakom skapandet 

av ett vi och dem är att framställa sig själva som martyrer och motståndarna som offer. På så 

sätt blir handlingarna man utför ett nödvändigt ont där motståndarna är käppar i hjulen som 

olyckligtvis (för alla inblandade) måste elimineras. Detta ”nödvändiga onda” är något 

ständigt återkommande i olika singalesiska buddhistiska resonemang och analyser av dessa. 

Förutom denna psykologiska aspekt pekar Juergensmeyer på en central dimension som i 

allra högst grad går att applicera på de singalesiska buddhisternas strävanden; kampen 

mellan det goda och onda i form av ett kosmiskt krig – där religiösa element blandas med 

den politiska, nationalistiska agendan. Liksom Lincoln betonar han dikotomin mellan det 

religiösa och profana. Jag anser att de singalesiska buddhisterna representerar det religiösa 

som står i direkt motsats till det profana – tamiler. Eftersom det kosmiska kriget 

Juergensmeyer beskriver främst berör spänningsförhållandet mellan det goda och onda, det 

religiösa och profana står det klart att i de singalesiska buddhisternas fall, kan man beskriva 

konflikten och våldsdåden gentemot tamiler på detta sätt. Det kaos, som rent mytologiskt 

råder mellan de två grupperna, ska återställas genom ordning, ett ansvar som ligger på de 

singalesiska buddhisternas axlar som självutnämnda bärare av dhamma och härskare av 

”dhammadipa”. Juergensmeyer menar att religiöst motiverat våld och konflikter ofta uppstår 

med hjälp av centrala religiösa läror och doktriner som incitament och verktyg till att 

underbygga sina åsikter och handlingar – en viktig beståndsdel för att förstå konflikten 

mellan de singalesiska buddhisterna och tamilerna.   

I den singalesiska kontexten är det främst Mahavamsa som utgör det ramverk som 

singalesiska politiska buddhister har använt sig av. Mahavamsa porträtterar kung 

Dutthagamanis gärningar och handlingar gentemot tamilerna i positiva ordalag. Han 

representerar den buddhistiska tron, som hotas av den onda kraften (i form av inkräktande 

tamiler). Trots att hans omfattande dödande av tamiler innebär ett avsteg från centrala 
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buddhistiska värderingar såsom ahimsa, kan hans gärningar betraktas som undantag och 

därmed legitimeras. Han slåss trots allt för en större sak – att rädda buddhismen från angrepp 

och förfall. Detta synsätt genomsyrade många singalesiska buddhistiska politikers retorik – 

från Dharmapala och Rahula till partier som JVP och MSV. För att återgå till regeln om 

undantag är det i sammanhanget viktigt att betona att detta är något som ständigt 

återkommer i studiet av Sri Lanka med avseende på buddhistiskt våld och konflikt. 

Munkarna måste enligt den theravadabuddhistiska traditionen förhålla sig till de monastiska 

koderna gällande dödande och våld. Intentioner, sinnestillstånd och offrets storlek är tre 

faktorer som ”doktrinmässigt” ligger till grund för undantagsregeln. Genom bruket och 

tolkningarna av dessa undantag ger de singalesiska buddhisterna näring till föreställningen 

om det rättfärdigade kosmiska kriget mellan gott och ont, ordning och oordning som bara 

kan lösas genom världsliga interventioner. En förklaring till de singalesiska buddhisternas 

politiska aktivism är just detta som Juergensmeyer lyfter fram; att buddhismen befinner sig i 

ett temporärt tillstånd av kosmisk krigsföring, ett tillstånd som kräver aktiva handlingar. 

Schalk talar också om hur sloganen ”medlen helgar målen” och ”krig för fred” är tydliga 

exempel på hur man omsätter undantagsregeln i praktiken. Genom att dra en skiljelinje 

mellan lekmän (som är en del av det världsliga och därmed kan agera i samhället) och 

munkarna (eliten som strikt förväntas följa de buddhistiska doktrinerna) skapar man en arena 

där några buddhister kan bruka det fysiska våldet och andra, på olika sätt stötta det. Daniel 

W. Kent beskriver just detta, och menar på att munkarna aktivt deltar genom ceremonier för 

att på så vis bidra till minimering av dålig karma och skapa de bästa förutsättningarna för 

soldaternas lycka på slagfältet.  

Munkar arbetar för simhalatva på olika sätt: det finns munkar som aktivt deltar i politiska 

partier, det har funnits de som hållit i politiska massmöten och öppet agiterat gentemot 

tamilerna i hårda och oförsonliga ordalag. Sen har vi de munkar som Kent beskriver, som 

deltar på ett indirekt sätt, genom vård av de singalesiska soldaternas hjärtan och karma. Ett 

fåtal munkar tar till vapen och andra stöttar våldet mot tamiler i det tysta – oavsett vad är de 

gemensamma nämnarna engagemang och en kollektiv vision om Sri Lanka som en nation 

där buddhismen florerar och bildar en gemensam identitet.   

Jag anser att både Lincolns och Juergensmeyers skilda teoretiska utgångspunkter behövs för 

att ge en diversifierad bild av våld och konflikt inom den singalesiska kontexten.  
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4. Slutsatser 
 

Frågeställningarna i denna uppsats har varit följande;  

1. Hur har de singalesiska buddhistiska aktörerna förstått våld och motstånd inom de 

egna religiösa ramarna? 

2. Vilka tolkningar av de theravadabuddhistiska lärorna har de singalesiska buddhisterna 

lyft fram? 

3. Vilka historiska förklaringar finns till konflikten mellan singalesiska buddhister och 

tamiler?  

4. Vilka centrala företeelser och begrepp ligger till grund för våldets relation till 

buddhismen? 

Jag har kommit fram till dessa slutsatser: 

         1. De singalesiska buddhisterna är en stor etnisk befolkningsgrupp där många 

individuella uppfattningar gällande våld och konflikt i relation till buddhism ingår. Det finns 

dock ett antal utmärkande drag som gör att det går att se mer generella mönster. Politiska 

buddhister, både mer militanta (anhängare av simhalatva) och de som förespråkar mildrare 

grader av buddhistisk politisk retorik, hänvisar ofta till undantagsprincipen. Eftersom Sri 

Lanka (och därmed buddhismen) anses hotat av tamilerna prioriterar man krig och 

våldshandlingar framför fredsvägen, för att på så vis rädda den nationella identiteten och 

buddhismen som sådan. Många bekräftar att våld och krig i grunden är fel men att Sri Lanka 

befinner sig i ett temporärt tillstånd av oordning och kaos – något som bara kan ställas till 

rätta genom eliminering av de som utgör den onda kraften – tamilerna (Juergensmeyer 

betonar detta temporära tillstånd och identifierar detta som en kosmisk kamp mellan det 

onda och goda). Högt uppsatta munkar inom klosterväsendet har visat sig stödja kriget 

genom formella ceremonier där mer abstrakta strategier brukats. Dessa strategier kan 

härledas till förståelsen av cetana (intention) som återfinns som princip i de monastiska 

koderna. Intention är en viktig princip gällande våldshandlingar eftersom det som sagt, finns 

olika undantagsregler i förhållande till dessa handlingar. Om intentionerna att döda har 

kunnat mildras genom att munkarna hjälper till att skapa ett ”svalt hjärta” hos soldaterna, 

kan de hypotetiskt dra på sig mindre negativ karma – något som anses gynna den 

singalesiska armén. Våld och konflikt ses ofta också som ett nödvändigt ont och slogans 
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som ”krig för fred” har använts flitigt inom den politiska buddhistiska sfären. Det finns 

alltså direkta och indirekta sätt att agera till den singalesiska regeringens favör och i kampen 

mot tamilerna.   

2. Den buddhistiska mytologiska krönikan Mahavamsa är den främsta källan till tolkningar 

gällande våld och konflikt mellan de singalesiska buddhisterna och tamilerna. Buddhistiska 

politiker liksom lekmän har använt sig av berättelsen om den buddhistiske kungen 

Dutthagamanis storslagna kring gentemot tamilerna och generalen Elara för att påvisa 

buddhismens särställning och religiösa legitimitet på ön. I Mahavamsa framställs tamilerna 

som ondskefulla bestar och Dutthagamani slipper dålig karma då han gjort buddhismen en 

tjänst som dödat så många som möjligt. Genom att fokusera på buddhismens utsatthet i 

förhållande till det stora hotet (tamilsk erövring och därmed undergången för buddhismen) 

har man kunnat legitimera våld gentemot tamiler för att rädda det viktigaste av allt – 

religionen. Element från Mahavamsa har inkorporerats i den buddhistiska politiska retoriken 

och använts av såväl individer som Dharmapala och Rahula och inom politiska buddhistiska 

partier.          

3. Det är svårt att säga i vilken grad äldre historiska skeenden (som till exempel invasionerna 

av tamilska folkstammar under 800, 900, 1000 och 1200–talet evt) har spelat för roll i 

formandet av attityder gentemot tamilerna i den nutida singalesiska buddhistiska kontexten. 

Men det är ändå möjligt att tidiga krönikor som Mahavamsa i kombination med dessa 

invasioner har hjälpt till att forma inställningen till tamiler bland singalesiska buddhister i 

samtiden. Under den koloniala eran (som inleddes under 1500-talet och varade till långt in 

på 1900-talet) fick buddhismen stå tillbaka för de utländska makternas religiösa preferenser. 

I slutet av 1800-talet började de singalesiska buddhisterna sin kamp för att återskapa en 

gemensam kulturell och historisk identitet med buddhismen som fundament. En tydlig 

tamilsk identitet började också utkristalliseras i samband med detta, något som skapade en 

tidig schism mellan de båda etniska grupperna. Det nationalistiska buddhistiska 

uppvaknandet lämnade inget rum för tamilskt inflytande en strategi som gav upphov till krig 

och som genomsyrade hela 90-talet och fram till inbördeskrigets slut 2009. Genom 

exkludering av den tamilska minoritetsbefolkningen, på religiösa grunder grundades ett 

omfattande missnöje bland tamiler som lett till födelsen av militanta grupper som LTTE. Jag 

har i denna uppsats applicerat Lincolns teoretiska ramverk på den historiska utvecklingen. 

Lincoln erbjuder ett konkret synsätt där nationens och statens karaktär är viktiga markörer 

för att förstå den historiska händelseutvecklingen med fokus på religion och våld.      



36 

4. De centrala företeelser och begrepp som jag belyst i denna uppsats utgör de monastiska 

koderna, undantagsregler, principen om en människas intention i utförandet av 

våldshandlingar och föreställningar om ett temporärt tidstillstånd som möjliggör 

buddhistiska interventioner på den samhälleliga arenan. Dessa begrepp/företeelser är ofta 

sammanlänkade med varandra. De monastiska koderna fördömer i grunden våld och 

dödande men det finns grader av osundhet i förhållande till munkens intentioner, 

sinnestillstånd och offrets natur. Dessa faktorer utgör undantag från regeln om icke-våld och 

bildar således ett kryphål för handlingar av våldsam karaktär. Som munk kan man alltså, på 

ett grundläggande plan, fördöma våld och dödande, men samtidigt utnyttja 

undantagsreglerna som existerar sida vid sida med grunddoktrinerna. Jag har främst 

identifierat två sätt att skrida till handling; direkt/aktivt - som politiker och simhalatva-

anhängare och mer indirekt via ceremonier för soldater. Genom föreställningen om att 

buddhismen är hotat och att det pågår ett kosmiskt krig mellan det goda (buddhismen) och 

det onda (tamilerna) har jag konstaterat att det finns utrymme för våld och konflikt inom den 

singalesiska buddhistiska kontexten.   

Tillsammans bildar ovanstående företeelser en gemensam bakgrundsbild som på olika sätt 

och i olika sammanhang utgör viktiga komponenter i möjliggörandet av konkreta men även 

indirekta våldshandlingar inom de singalesiska buddhistiska ramarna.      
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