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Studieweekend over misbruik in het Boeddhisme en vervolgstappen
Beste leden van de BUN,
Op 1 en 2 februari heeft het BUN-bestuur een studieweekend georganiseerd over ‘Macht en misbruik in het
boeddhisme’. Beide dagen zijn goed bezocht en uit reacties horen we dat beide dagen voor velen heel leerzaam
waren en dat geldt ook voor ons als bestuur.
Aan de deelnemers hebben we eerder gevraagd om, bij voorkeur samen met andere deelnemers uit je sangha, je
feedback te geven over het weekend. Wat heb je ervan geleerd, wat vond je van de opzet, en wat heb je gemist.
Als je dat nog niet hebt gedaan is je feedback nog steeds uiterst welkom.
Aan het einde van de eerste dag ontstond een discussie over het al dan niet uitnodigen van een betrokkene bij
misbruik. Inderdaad is in de voorbereidingen met de VU verkennend gesproken over het al dan niet uitnodigen
van een of meer betrokkenen, in goed overleg is in een vroeg stadium besloten dit niet te doen. Toen het bestuur
een week van tevoren hoorde dat zonder vooroverleg met de BUN toch een betrokkene was uitgenodigd door de
VU, heeft het bestuur besloten hier niet in mee te gaan omdat er geen ruimte was gemaakt voor haar in het
programma, er geen tijd meer was voor een voorgesprek, de leden van de BUN al geïnformeerd waren over het
programma en er geen nazorg was geregeld. Hierop heeft de VU de betrokkene afgezegd.
Als bestuur betreuren wij deze gang van zaken en hadden graag gezien dat dit niet gebeurd was. Ook hadden wij
graag gezien dat dit conflict binnen het organisatiecomité niet met derden gedeeld was, echter het liep anders.
Wij realiseren ons terdege hoe verwarrend het voor deelnemers aan de zaterdag was om getuige te zijn van de
heftige discussie die ontstond en bieden hiervoor onze excuses aan. Wat er ook is gebeurd, wij zijn samen met
de VU verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken.
Mede hierover is vandaag een artikel verschenen van de hand van Rob Hoogendoorn waarvan wij ons met
nadruk distantiëren.
De vervolgstappen die wij als bestuur en met de ALV willen nemen zijn als volgt:
Het bestuur realiseert zich dat dit opnieuw een hele akelige situatie is voor de betrokkene die uitgenodigd was en
weer is afgezegd. Het bestuur is in overleg om actief naar haar uit te reiken.
Het bestuur gaat evalueren met de VU.
Het bestuur is bezig met een intensieve zelfreflectie over de lessen die het zelf wil trekken uit de gang van zaken
en natuurlijk ook uit de inhoud van het studieweekend en zal die in de komende ALV aan de leden voorleggen en
uitleg geven over benadering en vervolgstappen. Zoals hierboven aangegeven is hierbij feedback en input van
alle leden zeer welkom. Wij nodigen alle leden van de BUN uit om op de ALV van 9 mei hierover met ons te
komen praten.
Het bestuur is aan het nadenken over het ontwikkelen van een ethische code voor de BUN zelf. Een van onze
leerpunten van het weekend is de realisatie dat we dit wel van de leden vragen maar als BUN geen ethische code
te hebben. We beseffen nu dat die er wel moet zijn. Op de eerstvolgende ALV komen we met een globale opzet,
de ethische code willen we samen met de leden vormgeven.
Nogmaals: Het bestuur zal graag meer uitleg geven in de ALV en de dialoog aangaan over wat er gebeurd is en
over wat er verder te gebeuren staat. Als er voor die tijd vragen of opmerkingen bij jullie leven nodigen we jullie
van harte uit rechtstreeks met ons in contact te treden via mail of telefoon.
Namens het bestuur, met hartelijke groet,
Ytje Jensma Secretaris

