Regeling ongewenste omgangsvormen: bij seksueel geweld, intimidatatie en ongewenst gedrag
Aanstelling Vertrouwenspersonen Maha Karuna Ch’an
Maha Karuna Ch’an keurt geseksualiseerd en/of intimiderend gedrag en seksueel misbruik ten sterkste
af en voelt zich verantwoordelijk voor een sfeer, waarin iedereen zich veilig kan voelen. Het onderwerp
van seksueel misbruik is urgent en actueel, vanwege schandalen die in de afgelopen jaren bekend zijn
geworden waarbij geestelijk leiders van diverse Boeddhistische organisaties betrokken zijn geweest.
Ongewenst gedrag komt niet alleen onder geestelijk leiders met hun leerlingen voor, maar ook onder en
tussen deelnemers en leden van Boeddhistische organisaties. Tijdens de zomersesshin van 2018 hebben
een aantal vrouwen zich onveilig gevoeld door intimiderend gedrag van één van de mannelijke
deelnemers. Met de betreffende deelnemer is een gesprek gevoerd, dat uiteindelijk heeft geleid tot
vrijwillig vertrek. Er is besloten om hier open mee om te gaan en dit onderwerp bespreekbaar te maken
binnen Maha Karuna Ch’an.
Iedere deelnemer aan een meditatiebijeenkomst of sesshin, vrouw of man met welke geaardheid dan
ook, die zich om welke reden dan ook onveilig voelt door gedrag van anderen, verzoeken wij dit direct te
melden aan de coördinator van de sesshin, of de vertrouwenspersoon. Vervolgens zal gezamenlijk
worden onderzocht welke stappen er dienen te worden genomen met als doel het garanderen van een
veilige omgeving voor iedereen. Dit geldt zowel voor (lokale) meditatiebijeenkomsten als sesshins.
Maha Karuna Ch’an heeft besloten om per direct zelf twee vertrouwenspersonen aan te stellen.
Daarnaast wordt er nog dit jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een ethische gedragscode, die op de
site zal worden geplaatst. De volgende twee vertrouwenspersonen zijn aangesteld:
Elsbeth Wolf: 06 50240204 emailadres: vertrouwenspersoon@mahakarunachan.nl
Marjolein Pieterson: 0411 6018936 emailadres: vertrouwenspersoon@mahakarunachan.nl
Meldpunt Seksueel Geweld Boeddhistische Gemeenschap opgeheven
Het Meldpunt Seksueel Geweld Boeddhistische Gemeenschap, dat ook via de site van Maha Karuna
Ch’an kon worden geconsulteerd, werd in 2015 opgericht naar aanleiding van publicaties over
schandalen van langdurig en systematisch seksueel wangedrag van leraren van diverse Boeddhistische
Groeperingen. Het was een onafhankelijk Meldpunt, ondergebracht bij Meldpunt Kinderporno, dat
meerdere meldpunten in Nederland in beheer heeft. In het jaarverslag van 2017 van het Meldpunt 2017
werden vijf meldingen beschreven van 'seksueel overschrijdend gedrag'. Het ging om zaken als
(ongewenste) seksuele relaties tussen leraar en leerling, seksueel intimiderend gedrag en seksueel
misbruik. In één geval betrof het incident een kind.
Meningsverschillen over de invulling en het functioneren van het Meldpunt BG hebben ertoe geleid om
het Meldpunt BG per januari 2018 op te heffen. Sindsdien functioneert de externe vertrouwenspersoon
van de Boeddhistische Unie Nederland (BUN) als vertrouwenspersoon voor leden van de aangesloten
Boeddhistische organisaties.

