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Waarom een gedragscode onontbeerlijk is in boeddhistische gemeenschappen
In elke gemeenschap komen mensen samen en ontstaan relaties. Dit betekent dat er een grote
verscheidenheid aan problemen zal ontstaan. Mensen brengen altijd hun eigen achtergrond, hun
eigen zorgen, hun eigen verwachtingen en hun eigen beperkingen met zich mee. En als gevolg
daarvan zullen er fouten worden gemaakt met kleine en grote gevolgen.
Boeddhistische gemeenschappen vormen geen uitzondering op de regel. Dat is niet de realiteit
die we graag willen zien, maar het is de harde realiteit. Ook al is lang niet alle informatie op
Internet even juist, het is genoegzaam bekend dat er in veel gevallen ernstige inbreuken op de
integriteit en in sommige gevallen strafbare feiten hebben plaatsgevonden. We hebben het over
machtsmisbruik, financieel misbruik en seksueel misbruik. Dit geldt vanaf de vroegste
geschiedenis, in vele landen en in vele tradities. En dit geldt nog steeds.
Er zijn ook duidelijke aanwijzingen dat er vooral in een spirituele omgeving inherente factoren
zijn die bijdragen aan schadelijk gedrag. Een sterke hiërarchie, een hechte gemeenschap, een
gedeeld geloofssysteem en een oprechte toewijding kunnen allemaal bijdragen aan een gezonde
spirituele omgeving, maar kunnen ook tot gevolg hebben dat er ongewenste situaties ontstaan
en dat er mensen worden geschaad.
Het goede nieuws is dat er in het boeddhisme veel voorbeelden van onderricht ter beschikking
staan die een duidelijke leidraad bieden voor ethisch gedrag. We kunnen inspiratie putten uit de
woorden van de Boeddha, en de leraren in de eigen traditie of overdrachtslijn. Er is geen reden
om niet uit deze bronnen te putten en daarin duidelijke richtlijnen te vinden voor gepast gedrag
in de eigen gemeenschap.
De meeste boeddhistische gemeenschappen die in het verleden problemen hebben gehad,
beschikken nu over goed ontwikkeld ethisch beleid, gedragscodes en klachtenprocedures. Maar
het is ook mogelijk om proactief te werk te gaan en deze maatregelen te zien als noodzakelijke
bouwstenen om een gezonde en veilige omgeving te bieden voor boeddhistische studie en
beoefening.
Een gedragscode dient duidelijke richtlijnen te bieden aan leraren en studenten, werknemers en
vrijwilligers, kloosterlingen en leken. Voor monastieke of gemengde gemeenschappen kan
eenvoudig duidelijk verwezen worden naar monastieke voorschriften en leefregels. Van cruciaal
belang is dat helder wordt gemaakt tot wie men zich kan wenden wanneer men ongepast gedrag
ondervindt. Een gedragscode is een kwestie van behoorlijk bestuur, gebaseerd op de beginselen
van eerlijkheid, verantwoordingsplicht, verantwoordelijkheid en transparantie.
Een gedragscode hoeft geen boek te zijn met veel hoofdstukken, het hoeft geen juridisch
meesterwerk te zijn en het hoeft niet te streven naar volledigheid of perfectie. Het is belangrijker
dat het een levend document is dat voortkomt uit een gestructureerd proces van input afkomstig
van de leden, medewerkers en vrijwilligers van de eigen gemeenschap. Als je een lang document
hebt, zorg dan dat je een korte samenvatting hebt. Deze richtlijnen dienen duidelijk te worden
gecommuniceerd aan allen die deelnemen aan activiteiten van uw gemeenschap, en aan het
grote publiek.
Laten we in actie komen. Laten we ons ertoe verbinden om niet werkeloos toe te kijken, maar
altijd de helpende hand te reiken aan degenen die onze bescherming nodig hebben. Laten we
ervoor zorgen dat we in onze gemeenschappen kritische analyse aanmoedigen, een beroep doen
op ieders gezond verstand en ruimte laten voor imperfectie en persoonlijke twijfel. Laten we een
onverbrekelijke keten vormen van gemeenschappen die zich inzetten voor zorg en veiligheid.
Laten we samen besluiten dat we altijd voor elkaar zorgen en dat er niemand in de steek wordt
gelaten.
1

