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Wartości, wizja, zadania i cele 

Kim jesteśmy 

Europejska Unia Buddyjska – EUB (ang. the European Buddhist Union – EBU) jest siecią 
organizacji buddyjskich oraz krajowych związków buddyjskich w Europie.  Jesteśmy otwarci 
wobec wszystkich szkół i tradycji buddyzmu na naszym kontynencie, które pragną zrzeszać 
się zgodnie z zasadami nauk buddyjskich i pracować razem w przyjaźni duchowej, szanując 
różnorodność. 

Nasze wartości 

Wierzymy w nieograniczony potencjał wszystkich istot pod względem mądrości 
i współczucia. 

Czerpiemy motywację z wartości opartych na niestosowaniu przemocy, współczuciu, 
życzliwości i odpowiedzialności – tworzących podstawę buddyzmu. 

Działamy na rzecz otwartości, jasności i przejrzystości w samej Europejskiej Unii Buddyjskiej 
oraz w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy. 

Wspieramy przestrzeganie praw człowieka oraz zasady równości i indywidualnej 
odpowiedzialności za wszystkich, bez względu na tożsamość etniczną, płeć, orientację 
seksualną, język, religię, narodowość, pochodzenie społeczne, status urodzenia i wszelkie 
inne cechy wyróżniające. 

Uważamy, że ucisk, dyskryminacja, wyzysk oraz wszelkie przejawy niesprawiedliwości 
społecznej i gospodarczej powinny zostać przekształcone w otwartość, wolność, współpracę 
i pokój. 

Kierujemy się wartościami, które inspirowały założycieli Rady Europy oraz Unii Europejskiej, 
tj. zaprowadzanie i utrzymywanie pokoju, solidarności i zróżnicowania w całej Europie, po 
setkach lat wojen i dyskryminacji, za pośrednictwem państw – wolnych, demokratycznych, 
otwartych i nie stosujących dyskryminacji. 

U podstaw wielu współczesnych problemów często leży chciwość, gniew i uprzedzenia.  
Mimo że mogą one mieć charakter osobisty lub lokalny, ich konsekwencje mogą być 
doświadczane w skali globalnej i zbiorowej. 

Uważamy, że praktyka buddyjska, oparta na głębokim zrozumieniu współzależności, może 
pomóc w przekształcaniu postaw.  Dzięki wiedzy i współczuciu, niezdrowy konsumpcjonizm 
i nadmierna eksploatacja naszej planety mogą zostać przekształcone w ochronę wszelkich 
form życia i głęboki szacunek dla Ziemi i jej różnorodności ekologicznej. 

Nasza wizja 

Wyobrażamy sobie europejską wspólnotę buddystów wnoszących buddyjskie idee i zasady 
do społeczności Europy.  Pragniemy, aby głos buddyzmu pomógł w powstaniu świata 
kierującego się mądrością i współczuciem, dla szczęścia i pomyślności wszystkich. 
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Nasze zadania 

Nasze zadania to ułatwianie wymiany międzynarodowej, inspirowanie duchowej przyjaźni 
europejskich buddystów, wspieranie działań społecznych oraz idei motywowanych 
wartościami buddyjskimi i sprawianie, aby głos buddystów był lepiej słyszalny w Europie i na 
świecie. 

Nasze cele: 

• Funkcjonowanie jako wiodąca sieć europejska, zapewniająca buddystom europejskim 
głos w Europie – dzięki informacjom, nawiązywaniu kontaktów oraz działaniom. 

• Rozwijanie zdolności w poszczególnych społecznościach buddystów europejskich 
do pełnienia różnych funkcji, jak np. nauczyciele, osoby medytujące, pracownicy 
hospicjów, czy osoby udzielające wsparcia duchowego w więzieniach. 

• Działanie na rzecz dialogu między poszczególnymi tradycjami buddyjskimi, a także 
dialogu z innymi religiami, wyznaniami i filozofiami. 

• Wspieranie buddyjskiej kultury, etyki i filozofii, wspieranie działań w sferze polityki, 
w sferze socjalnej oraz praktyki w Europie. 

• Tworzenie forum do dyskusji o buddyzmie w szkołach i na wyższych uczelniach 
europejskich, wspieranie badań naukowych oraz tłumaczeń tekstów buddyjskich. 

• Ustanowienie strukturalnych, nieformalnych i poszukiwawczych kanałów komunikacji 
między buddystami europejskimi i Radą Europy, Unią Europejską oraz innymi 
organizacjami europejskimi i międzynarodowymi. 

• Określanie kwestii dotyczących kultury europejskiej i tworzenia polityki, w których głos 
buddystów europejskich może wnieść pozytywny wkład. 

• Przekazywanie europejskim twórcom polityki informacji o buddyzmie w Europie, 
a buddystom europejskim informacji nt. polityk europejskich. 

• Wspieranie działań buddystów zaangażowanych społecznie oraz dzielenie się 
pomysłami, jak buddyzm może przyczynić się do przekształcania tego świata w lepszy. 

• Budowanie partnerstwa z innymi organizacjami dla położenia kresu dyskryminacji 
i uprzedzeniom oraz działanie na rzecz praw człowieka i rozwoju wszystkich żyjących 
istot. 

Nasze podstawy 

Wszystkie szkoły buddyjskie są inspirowane naukami Siddharty Gautamy, znanego także 
jako Budda Siakjamuni, który żył około 2600 lat temu.  Obecnie buddyzm jest czwartą, pod 
względem zasięgu, religią na świecie. 

Buddyzm ma cechy występujące jednakowo w religii, filozofii i nauce, ale nie można go 
ograniczać do żadnej z nich.  Dlatego zajmuje on niezwykłe miejsce w europejskim 
krajobrazie religijnym, filozoficznym i naukowym. 

Podobnie jak inne religie, buddyzm wzywa nas do zadawania najgłębszych z możliwych 
pytań egzystencjalnych.  Istnieją w nim świątynie, osoby świeckie, mnisi, mniszki, zakony, 
rytuały i modlitwy; oferuje on także medytacje i trening duchowy.  Z drugiej strony, podobnie 
jak filozofia, metodologia buddyjska nie jest dogmatyczna i opiera się na wnikliwej analizie 
logicznej.  Jest on empiryczny i zakorzeniony w tradycji nie-teistycznej, tak jak nauka. 
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Dlatego buddyzm jest w stanie rzucić nowe światło na nasze tradycyjne definicje, kategorie 
i przyjęte z góry osądy, co może przynieść lepsze zrozumienie międzykulturowe 
i interdyscyplinarne. 

Wpływ buddyzmu na kulturę europejską zaczął się koło 2000 lat temu, w czasach 
Aleksandra Wielkiego.  Filozofowie greccy, jak Pyrron z Elidy1, którzy podróżowali 
z Aleksandrem do Indii, pozostawali pod silnym wpływem buddyzmu.  Buddyjscy mnisi 
i teksty buddyjskie były znane w Europie przedchrześcijańskiej. 

Buddyzm europejski dzisiaj 

Aktualnie w całej Europie jest koło 3 milionów buddystów, z włączeniem buddyjskiej 
Republiki Kałmucji. 

Korzenie obecności buddyzmu w Europie sięgają XIX wieku.  Buddyzm w Europie szybko się 
rozwija i daje społeczności europejskiej ważny wkład intelektualny, duchowy i kulturalny.  
W obecnym okresie władze polityczne większości państw europejskich przyjęły pewną formę 
oficjalnego uznawania buddyzmu. 

Europejska Unia Buddyjska została założona w Londynie w 1975 r., z inicjatywy sędziego 
Paula Arnolda.  W tym samym roku, w Paryżu, odbyło się pierwsze doroczne walne 
zgromadzenie (ang. Annual General Meeting – AGM).  Zgromadzenie to daje jego 
uczestnikom okazję do spotkania i wymiany doświadczeń podczas warsztatów, rozmów 
i innych działań.  Miejsce walnego zgromadzenia zmienia się co roku i jest zapewniane przez 
organizacje członkowskie EUB.  W okresie zimnej wojny zgromadzenia te odbywały się po 
obu stronach żelaznej kurtyny. 

Europejska Unia Buddyjska jest członkiem Światowego Zgromadzenia Buddystów, 
powstałego w 2000 r. (ang. Word Fellowship of Buddhists). 

W 2008 r. EUB uzyskała oficjalny status uczestnika w Radzie Europy w Strasburgu.  EUB 
działa na forum Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy. 

EUB jest stałym partnerem w dialogu między Unią Europejską i organami europejskimi 
zajmującymi się sprawami religii i wiary.  W 2009 r. wszedł w życie artykuł 11 Traktatu 
z Lizbony wprowadzający do prawa pierwotnego (artykuł 17 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej) dialog strukturalny między UE i jej religiami, kościołami oraz organizacjami 
filozoficznymi i poza-wyznaniowymi. 

EUB jest członkiem założycielem Europejskiej Sieci Religii i Wyznań (ang. European 
Network of Religion and Belief – ENORB), powstałej w Brukseli, w 2011 r. 

 

                                                 
1
 Żył w latach 360-286 p.n.e., założyciel szkoły sceptyckiej (przyp. tłum.) 


