Ethische Gedragscode
Als Dharma-organisatie willen wij, net als veel andere maatschappelijke organisaties, graag
vastleggen hoe wij respectvol met elkaar omgaan, wat te doen als dat misgaat en bij wie er steun
gezocht kan worden.
Het is een fundamentele verantwoordelijkheid aan onszelf en aan Kadam Chöling om een
ondersteunende, harmonieuze en veilige omgeving te creëren voor Dharma-beoefening. Als we
gedrag opmerken waarvan wij geloven dat het schadelijk is voor een individu of voor de
gemeenschap als geheel, is het cruciaal dat we daar alert op zijn en bij voorkeur elkaar direct
aanspreken. Bij twijfel bent u altijd welkom bij het bestuur of de vertrouwenspersoon.
Wangedrag omvat onder andere, maar niet uitsluitend, fysiek geweld, seksuele intimidatie zoals
ongewenste seksuele avances, onjuist gebruik van gemeenschapsgelden of -middelen voor
persoonlijk gebruik, respectloos gedrag en seksuele relaties tussen leraren en studenten.
Wangedrag, vooral door hen die vertrouwensposities bekleden, kan de integriteit van een
gemeenschap ernstig ondermijnen; gebruikers van het centrum kunnen erdoor gedemoraliseerd
raken en hun vertrouwen in het centrum, de leraar en de Boeddha verliezen.
De vijf boeddhistische voorschriften vormen de basisethiek binnen het centrum Kadam Chöling en
men wordt verzocht zich hieraan te houden. Deze zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

niet doden - ook geen insecten,
niet nemen wat niet gegeven wordt,
geen aanstootgevend (seksueel) gedrag vertonen,
niet liegen,
geen bedwelmende stoffen gebruiken op het terrein van Kadam Chöling. Onder
bedwelmende stoffen vallen onder andere alcohol, drugs en sigaretten.

Tevens geldt hierbij dat u zich bij voorkeur houdt aan de 3 vormen van morele zelfdiscipline:
1. het afzien van schadelijk gedrag,
2. het verzamelen van heilzame activiteiten,
3. het werken voor het welzijn van andere wezens.
In aanvulling hierop is het volgende beleid vastgelegd:
•
•

Relaties: Alle leden en bezoekers van Kadam Chöling zullen zorgvuldig afzien van gedrag
dat geïnterpreteerd zou kunnen worden als seksuele avances of intimidatie.
Juiste spraak: Alle leden en bezoekers van Kadam Chöling zullen goed opletten niet te
roddelen over leraren, stafleden of studenten of dezen kleineren. Ook zullen ze grof of
kwetsend taalgebruik vermijden. Taal die doelbewust kwetsend of pijnlijk is, dienen we niet
te gebruiken. Laten we, als we gekwetst of boos zijn, wachten voordat we reageren en ons
bezinnen op het effect en het nut van onze woorden. Met name wanneer nieuwkomers of
bezoekers van het centrum gesprekken opvangen waarin andere leraren of studenten
worden bekritiseerd, kan dit een negatieve invloed op hen hebben die we willen vermijden.

Vertrouwenspersonen
•
Kadam Chöling beschikt over onafhankelijke en professioneel opgeleide
vertrouwenspersonen. Als u te maken heeft gehad met, of vermoedens heeft van, seksueel
grensoverschrijdend gedrag, misbruik, pesten, discriminatie, intimidatie of andere vormen
van (machts-) misbruik kunt u dit bij een van de interne vertrouwenspersonen van Kadam
Chöling melden en er vertrouwelijk over spreken.
•
Voor wie niet binnen de eigen organisatie geholpen denkt te kunnen worden, is door
de Boeddhistische Unie Nederland een externe vertrouwenspersoon aangesteld link
naar externe vertrouwenspersoon.
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