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We erkennen het gewicht van het onafhankelijke rapport waartoe Rigpa vorig jaar
opdracht heeft gegeven naar aanleiding van de beschuldigingen van wangedrag
door haar oprichter en voormalig spiritueel directeur, Sogyal Rinpoche. We
bedanken de onderzoekster en de getuigen die hebben bijgedragen aan het
rapport.
Onze gevoelens gaan ten zeerste uit naar voormalige en huidige leden van de
Rigpa gemeenschap en we verontschuldigen ons voor de pijn die zij hebben
ervaren. We bezinnen ons op onze rol als organisatie en waar we mogelijk aan
deze situatie hebben bijgedragen. We zullen alles doen wat in ons vermogen ligt
om de getroffenen te ondersteunen en nemen de volle verantwoordelijkheid om
te verzekeren dat Rigpa een veilige plek is voor iedereen. Dit gaat ons na aan het
hart en we zullen ons hiervoor volledig inzetten.
De bevindingen in het rapport zullen velen raken. We zullen gezamenlijk tijd nodig
hebben om ons op de inhoud ervan te bezinnen.
Rigpa committeert zich om naar de aanbevelingen uit het rapport te zullen
handelen. We zullen dit doen in afstemming met de leden van onze gemeenschap.
In het licht van de aantijgingen is Sogyal Rinpoche vorig jaar definitief terug
getreden als spiritueel directeur van Rigpa en vervult sindsdien geen
organisatorische rol meer binnen Rigpa.
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De afgelopen twaalf maanden heeft Rigpa al een aantal belangrijke stappen
genomen:
• Er is een nieuwe Vision Board aangesteld. Deze staat onder begeleiding van
spirituele adviseurs. De Rigpa besturen zijn een nieuwe structuur voor
besluitvorming en bestuur overeen gekomen;
• Onze gemeenschap heeft deelgenomen aan een internationaal proces om
tot een duidelijke gedragscode te komen. Deze is gepubliceerd in juni 2018.
Ook hebben we recent een klachtenprocedure opgesteld, waarbij een
onafhankelijke klachtencommissie, bestaande uit ervaren westerse
Boeddhistische leraren, klachten van Rigpa leden en het publiek behandelt;
• We hebben dit onafhankelijke onderzoek laten uitvoeren om getuigen de
gelegenheid te geven met hun verhaal naar voren te treden, waarbij er op
een open, onpartijdige en begripvolle wijze naar hen geluisterd zou worden.
We zullen ons blijven inzetten om het proces van heling, verzoening en
verandering voort te zetten. Om het belang van dit proces van heling en
verandering te onderstrepen, zullen senior managers aftreden en hun
bestuursfuncties neerleggen.
Het doel van Rigpa is en blijft om een compleet spiritueel pad te bieden, om
verschillende leraren, vooral van de ‘Oude’ Nyingma traditie van het Tibetaans
Boeddhisme, uit te nodigen, en om het Boeddhistisch onderricht over meditatie,
mededogen en wijsheid aan te bieden aan de moderne wereld.
The Vision Board & de Rigpa besturen,
en de besturen van Lerab Ling en Dzogchen Beara
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