Rigpa-gedragscode
Inleiding
De Rigpa-sangha is een internationale gemeenschap van mensen die de
Tibetaanse boeddhistische traditie volgen. Samen proberen we de principes van
vrede, compassie en wijsheid te bestuderen, beoefenen en belichamen, zoals
onderwezen door de Boeddha en aan ons overgedragen door vele grote
meesters uit het verleden en heden.
Uitgebreid advies over ethisch gedrag is al te vinden in het onderricht van de
Boeddha. Hier geven we in het kort enkele kernprincipes die praktische
richtlijnen bieden om duidelijk te maken wat er verwacht wordt van iedereen die
betrokken is bij evenementen en activiteiten van Rigpa. Feitelijk heeft iedereen
die werk voor Rigpa doet de verantwoordelijkheid zich te gedragen in
overeenstemming met de wetten van het land en met de waarden die
uiteengezet staan in deze Rigpa-gedragscode.
Door bepaalde waarden en gedragsnormen vast te leggen hopen we dat de
gedragscode niet alleen als basis zal dienen voor onderwijs en training, maar
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ook mensen zal inspireren tot reflectie over hun eigen gedrag, in het licht van
hedendaagse seculiere en boeddhistische ethische normen en waarden. In
gewone taal beoogt de gedragscode vormen van ongepast gedrag te
signaleren en tevens een eenvoudig traject vast te stellen voor het melden van
ongepast gedrag en het oplossen van klachten.
Gedurende een aantal maanden nam de internationale Rigpa gemeenschap deel aan een reeks workshops en discussies en kreeg
zij de gelegenheid feedback te geven over deze thema’s. Hun
gezamenlijk inbreng is uitgewerkt in een meer uitgebreid document
met “Gedeelde waarden en richtlijnen” die verankerd zijn in de
wijsheid en compassie van het boeddhistische pad en een
aanvulling vormen op de gedragscode.
Personen die een positie in Rigpa bekleden of die Rigpa vertegenwoordigen
dienen deze gedragscode te ondertekenen en regelmatig deel te nemen aan
trainingen in ethisch gedrag. Hieronder vallen onderwerpen als het herkennen
van ongepast gedrag, het erkennen van klachten en het behandelen van
klachten.
Naast de gedragscode is er een gebruiksvriendelijke klachtenprocedure
ontwikkeld met keuzemogelijkheden voor het oplossen van conflicten, het
behandelen van formele klachten en het doen van aanbevelingen aan het
bestuur en de coördinatiegroep betreffende omgang met ongepast gedrag.
Rigpa zal nationale raden opzetten om advies te geven bij het oplossen van
klachten en om onderzoek te doen naar schendingen van de code. Als laatste
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beroepsinstantie komt er een internationale raad met daarin externe leden die
zijn voorgedragen door gerenommeerde boeddhistische leraren. Het is onze
wens dat deze raad ook andere boeddhistische groepen ten dienste zal zijn.
Rigpa zet zich in een klimaat te scheppen waarin iedereen zich zelfverzekerd en
bekrachtigd voelt om onbevreesd feedback te geven, zijn of haar zorgen
kenbaar te maken en onethisch gedrag te melden.
De gedragscode en de Gedeelde waarden en richtlijnen zijn door alle besturen
van de Rigpa-organisaties overgenomen en zullen van tijd tot tijd worden
herzien.
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Gedragscode
Rigpa is een internationale gemeenschap van mensen die de Tibetaanse
boeddhistische traditie volgen. Wij delen de wens om een veilige omgeving te
creëren voor studie en beoefening van het boeddhistisch onderricht, één waarin
wij ons allemaal verantwoordelijk voelen voor elkaars welzijn en spirituele pad.
Ongeacht zijn of haar functie of deelname in de activiteiten van Rigpa heeft
iedereen de verantwoordelijkheid zich te gedragen in overeenstemming met de
wetten van het land en met de in dit document beschreven ethische code.

Om te kunnen zorgen voor anderen, onszelf en onze
gemeenschap zetten wij ons in om:
• Te handelen op een manier die vriendelijk en liefdevol is, zonder oordeel.
• Ons bewust te zijn van ons handelen en van welk effect dit heeft op
anderen.
• Ons te gedragen op een manier die niet agressief of intimiderend is.
Intimidatie en pesten in welke vorm dan ook worden onder geen beding
getolereerd.
• Geen enkel persoon te behandelen op een manier die lichamelijk letsel of
psychologische trauma’s kan veroorzaken.
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Leraren, instructeurs en allen die Rigpa op enig niveau
vertegenwoordigen, zetten zich ook in om:
• Het welzijn van studenten, de Rigpa-gemeenschap en de Boeddhadharma als geheel als hoogste prioriteit en diepste motivatie te koesteren.
• Geen intieme relatie aan te gaan met een deelnemer tijdens een
evenement, retraite, cursus of in een situatie waarin zij een machtspositie
hebben. In elke andere situatie worden intieme relaties geacht gebaseerd
te zijn op wederzijds respect en openlijk erkend te worden, oftewel niet
geheim te worden gehouden.
• Regelmatig deel te nemen aan trainingen in ethisch gedrag, met
onderwerpen als het herkennen van ongepast gedrag, het erkennen van
klachten en het behandelen van klachten.

Leden van het bestuur en de coördinatiegroep beloven
eveneens:
De hoogste standaard van behoorlijk bestuur na te streven, zich te houden aan
de eisen van wettelijke toezichthouders en de hoogste standaard van financiële
transparantie te waarborgen. Iedereen in Rigpa wordt aangemoedigd om
schendingen van de gedragscode op te helderen of te melden door de
klachtenprocedure van Rigpa te volgen. Dit document dient te worden
ondertekend door iedereen die een functie vervult in de activiteiten van Rigpa.
Hiernaast heeft de Rigpa-sangha een meer uitgebreid document opgesteld met
Gedeelde waarden en richtlijnen. Het zijn allebei levende en met elkaar
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samenhangende documenten die van tijd tot tijd aangepast en bijgewerkt zullen
worden.
Feedback kun je sturen naar het team voor de gedragscode
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB8LrK2WH_4_eYKf81iDfwnF4Nt9vkM0
KjA5hgIylzvJieqA/viewform) of naar je landelijke management team,
coördinatiegroep of bestuur.

Vastgesteld door het bestuur van de stichting Rigpa, dd 5 juli 2018
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