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Amsterdam, 7 mei 2015

Aan de leden van de BUN

Het BUN-bestuur is recentelijk benaderd door de NOS. De NOS is een nieuwsitem
aan het voorbereiden over seksueel misbruik door boeddhistische leraren.

Het bestuur brengt dit graag onder uw aandacht omdat er vragen naar individuele
sangha’s kunnen komen en om er nog eens op te wijzen dat dit onderwerp binnen
de BUN bespreekbaar is.

Het bestuur neemt het volgende standpunt in:

1. De BUN betreurt elke vorm van misbruik in welke context dan ook.
2. De BUN is een vriendschapsvereniging en heeft geen zeggenschap over de

individuele organisaties die lid zijn.
3. De BUN moedigt haar leden aan zich op dit punt te organiseren, bijvoorbeeld

door middel van vertrouwenspersonen, gedragscodes of anderszins, zodat
mensen met vragen of problemen ergens terecht kunnen.

4. Indien dit onvoldoende  blijkt te zijn voor een hulpzoekende moedigt de BUN
de betreffende persoon aan hulp te zoeken in zijn of haar eigen omgeving of
bij officiële instanties.

5. De BUN moedigt haar leden aan om elkaar betreffende dit onderwerp te
steunen en kennis uit te wisselen, zoals dit in eerdere ledenvergaderingen ook
gebeurd is.

6. De BUN moedigt individuen aan die een leraar of een boeddhistische
organisatie zoeken, of al gevonden hebben, zich goed te oriënteren, zelf goed
na te denken en ook na te vragen hoe met dit onderwerp wordt omgegaan.

Het BUN-bestuur is verheugd dat meerdere van haar aangesloten leden een actief
beleid hebben op het gebied van ethische kwesties, hoopt verder dat er met de
openheid over dit onderwerp meer duidelijkheid komt en dat misstanden voorkomen
dan wel adequaat aangepakt kunnen worden.
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Indien u behoefte hoeft aan nader overleg over dit onderwerp, kunt u uiteraard
contact opnemen met een van de bestuursleden.

Een aantal voorbeelden van gedragscodes zijn bijvoorbeeld te vinden op:

http://www.maitreya.nl/ethische-gedragscode.htm
http://www.simsara.nl/ethisch-drieluik/

Meerdere leraren hebben in het verleden benadrukt dat ‘de vijf leefregels’ zoals die
binnen alle boeddhistische tradities bestaan ook gelden voor leraren. Deze
leefregels zijn bijvoorbeeld te vinden op:

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_Voorschriften
https://www.aandacht.net/beoefening/vijf-aandachtsoefeningen

Met hartelijke groet,
Namens het bestuur:

Michael Ritman
Paula de Wijs
Reinier Tilanus
Julia Strijland
Rozanne van der Veur

 

Copyright © 2014 Boeddhistische Unie Nederland | Foto's: Sandra Haverman
Via deze deze mailinglijst wordt door het BUNsecretariaat (voornamelijk) mail aan de aangesloten

ledenorganisaties gezonden. Iedereen kan er zich voor aanmelden. Op deze wijze kunnen nietleden kennis nemen

van deze correspondentie en daarmee van het reilen en zeilen binnen de BUN. Indien u geen  of niet langer  prijs

stelt op toezending van mail van de BUN aan haar ledenorganisaties, dan kunt deze nieuwsbrief zonder opgave

van reden afzeggen.

update hier uw gegevens

https://www.aandacht.net/beoefening/vijf-aandachtsoefeningen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vijf_Voorschriften
http://boeddhisme.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=985d65c3eed0410e48a30efde&id=95c51b770c&e=%5BUNIQID%5D&c=1ff4f94143
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=985d65c3eed0410e48a30efde&afl=1
http://www.simsara.nl/ethisch-drieluik/
http://boeddhisme.us3.list-manage.com/profile?u=985d65c3eed0410e48a30efde&id=95c51b770c&e=%5BUNIQID%5D
http://www.maitreya.nl/ethische-gedragscode.htm

