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HOLOCAUSTMUSEET YAD VASHEM:
BASKETBALLAG PÅ OMSYNING

– VI MÅ STÅ SAMMEN  
FOR RELIGIONSFRIHETEN

INDIAS AMBASSADØR:

Indias ambassadør til Norge,  
Bala Bhaskar, talte på European  

Apostolic Leaders Europa- 
konferanse i april i år. Han mener  

religion spiller en viktig rolle i verdens-
samfunnet.  — De beste verdiene i  

menneskeheten finner vi  
i religonene, sier han. 
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n I talen under vignetten «Betyd-
ningen av og frihet for religion» 
snakket Bhaskar også varmt om sin 
egen oppvekst i Andhra Pradesh i 
Sør-India, og hvordan han lærte å 

respektere mange forskjellige reli-
gioner og religiøse skikker.

– Helt siden menneskeheten ut-
viklet bevissthet, tror jeg religion 
har vært en veldig viktig del av vår 
natur, både individuelt og i samfun-
net. Når samfunnet vårt og verden 
som helhet møter stadig flere utfor-
dringer, så spiller religion en veldig 
veldig viktig rolle, mener Bhaskar.

Han tror også at religion er viktig for 
å oppnå harmoni i samfunnet.

– Alle religionene underviser fan-
tastiske ting. De beste verdiene i 
menneskeheten. Alle disse tekstene i 
religionene har kommet med viktige 
uttrykk av disse verdiene, mener 
Bhaskar.

KAMPEN MOT FATTIGDOMMEN

Bhaskar tror at i lys av voksende 
utfordringer i verden og befolk-
ningsveksten, så er det igjen behov 
for å komme tilbake til kjernen og 
de viktigste holdepunktene i religio-
nene.

Med dette kaster han ballen og 
dermed utfordringen over i religiøse 
lederes hender.

– I dag ser vi at millioner av men-
nesker er hjemløse og lever under 
fattigdomsgrensen. Disse typer 
utfordringer vokser i store meng-
der fra dag til dag. Så vi må møte 
disse utfordringene, og vi har alle 
sammen en viktig rolle å spille, fast-
slår Bhaskar.

Bhaskar vektlegger ikke selv en be-
stemt religion når 
snakker om egen 
åndelighet.

– I India har hvert 
eneste sted for-
skjellige religioner. 
Så naboen min 
hadde en annen 
religion, og andre 
matvaner, andre 
hverdagslige og 
kulturelle vaner, og 
andre måter å kle seg på, forteller 
Bhaskar.

 

INDIA ET ÅNDELIG LAND

India er fødested for tre religioner; 
hinduisme, buddhisme og sikhisme, 
og er også hjem for folk fra veldig 
mange andre religioner.

– Som India, er Norge også et veldig 
åndelig land. Personlig mener jeg 
at åndelighet går ut over religion, 
og på den måten er India et åndelig 
land, fordi de forskjellige religio-
nene underviser det som er viktigst 
i religionen, nemlig åndelighet, sier 
Indias ambassadør Bala Bhaskar og 
avslutter med et honnørord til nord-

menns kjærlighet 
til naturen:

– Når vi observerer 
åndelighet, skjøn-
ner vi at religioner 
kun er et virke-
middel for denne 
åndeligheten. Jeg 
føler som ambas-
sadør her i Norge at 
India og Norge har 
veldige likheter, 
der begge nasjoner 

ser på åndelighet som fundamental 
for religion og liv. India har en type 
åndelighet, Norge en annen. Nord-
menn med åndelig innstilling til 
naturen, tror at ved å omgås natu-
ren oppnår man åndelighet..
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– Vi må stå sammen  
for religionsfriheten

Indias ambassadør Bala Bhaskar:

AMBASSADØR:  
– Det er etter hvert 
et behov for å forhin-
dre feilaktige utgaver 
av religioner, som er 
kun tilpasset egne 
behov. Jeg tror det er 
den største utfordrin-
gen verden møter i 
dag, sa  
Indias ambassadør til 
Norge, Bala Bhaskar, 
under EALs «Europa-
konferanse» i Oslo i 
april i år.

OSLO: EALs 
grunnlegger 

Jan-Aage Torp 
sammen med 

Indias ambassa-
dør Bala Bhaskar. 
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Helt siden men-
neskeheten utviklet 
bevissthet, tror 

jeg religion har vært en 
veldig viktig del av vår 
natur, både individuelt og i 
samfunnet 

BALA BHASKAR

,,


