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Shambhala Care and conduct  

Conducting Ourselves and Caring for Each Other  
Introductie  

De Shambhala-mandala zet zich in voor het creëren van een verlichte samenleving. Deze 
toewijding houdt in dat we ons toeleggen op persoonlijke transformatie, een medelevende 
gemeenschap van beoefenaars helpen ontwikkelen en bijdragen aan de creatie van een 
verlichte samenleving in de wereld als geheel.    

Gedrag dat schadelijk is, komt van nature voor in menselijke gemeenschappen. Van ons is 
niet anders. We proberen echter met dergelijke situaties om te gaan en van dergelijke 
situaties te leren op een manier die gunstig is voor de direct betrokkenen en die de 
Shambhala-gemeenschap als geheel ten goede komt.    

In alle gevallen van conflicten of klachten is het essentieel om te onthouden dat een aantal 
oorzaken en voorwaarden bij elkaar zijn gekomen. Het resultaat is lijden van alle 
betrokkenen. De praktijk van authentiek leiderschap vereist dat we manieren vinden om 
elkaar te helpen zonder agressie door contact te maken met elkaars aangeboren wijsheid, 
intelligentie en een goed hart.    

Het zorg- en gedragsproces kan lijken op justitiële en verzoeningsmechanismen van de 
samenleving in het algemeen, maar de basis van het Shambhala-proces verschilt op 
verschillende belangrijke manieren: als een contemplatieve gemeenschap proberen we alle 
activiteiten van lichaam, spraak en geest op het pad te brengen van meditatie, mededogen 
en wijsheid. Gedragingen die schadelijk kunnen zijn voor onszelf en anderen worden 
beschouwd als karmische obstakels om te worden erkend, onderzocht en bewerkt op basis 
van het feit dat de aangeboren aard van alle wezens diepgaande, briljante gezond verstand 
is.    

Dit document is verdeeld in vier delen. Het begint met het zorg- en gedragsbeleid zelf, 
gevolgd door een deel over de mening van Shambhala Care and Conduct. Hierna volgen 
procedures voor implementatie, gevolgd door een appendix. 
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Shambhala zorg- en gedragsbeleid        

DOEL   

 • Om veilige en respectvolle Shambhala-gemeenschappen te verzekeren en het welzijn van 
individuen binnen die gemeenschappen te beschermen; en  

• onderzoeken van elke aantijging van een Shambhala-ambtsdrager die schade veroorzaakt 
(voor een lijst van degenen die voldoen aan de definitie van "ambtsdrager", zie bijlage, 
pagina 17); en  

• Om alle betrokkenen te verzorgen wanneer er schade is opgetreden; en  

• passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat schade niet opnieuw optreedt.    

1. Zorg komt eerst    

In juli 2002 heeft de raad van bestuur van Shambhala een resolutie aangenomen over het 
gedrag van Shambhala. Er staat:    

Shambhala zet zich in voor een praktijk, studie en werkomgeving waarin alle mensen met 
respect en waardigheid worden behandeld. Naast het feit dat we individueel gebonden zijn 
en als een gemeenschap van basale Shambhala en Boeddhistische gedragsnormen, zijn we 
ook burgers van de grotere gemeenschappen waarin onze centra zich wereldwijd bevinden 
en daarom moeten ze zich aan publieke wetten houden. Deze omvatten, maar zijn niet 
beperkt tot, wetten met betrekking tot alcohol, drugs en seksueel gedrag. Elk individu heeft 
het recht om te oefenen, studeren en werken in een atmosfeer die vrij is van discriminatie.    

Hoewel elk individu deel uitmaakt van wat nodig is om een veilige en verheven omgeving te 
bieden voor lesgeven en oefenen en studeren, ligt de algehele verantwoordelijkheid bij de 
leiding van Shambhala Centra en Groepen met de eindverantwoordelijkheid van de Sakyong 
en de instanties die de mandala besturen als een hele. Van docenten, 
programmadirecteuren en coördinatoren, meditatie-instructeurs en andere ambtsdragers 
wordt verwacht dat zij alle redelijke inspanningen leveren om een dergelijke omgeving te 
behouden.    

De basis van het zorg- en gedragsproces is niet bestraffend, maar wordt geïnformeerd door 
de diepgaande kijk op de fundamentele goedheid. Het stelt individuen in staat schadelijke 
gedragingen te identificeren en te corrigeren, om al diegenen die mogelijk schade hebben 
geleden te ondersteunen en om de ontwikkeling van een volwassen gemeenschapsleven te 
ondersteunen. De aard van dit werk kan betrekking hebben op het individu, degenen die 
verbonden zijn met het zich ontvouwende karma van het individu, en de gemeenschap als 
geheel of haar vertegenwoordigers, die allemaal een diepe toewijding delen met betrekking 
tot het welzijn van elkaar.    

Shambhala zet zich in voor een gemeenschaps- en werkomgeving waarin alle mensen met 
respect en waardigheid worden behandeld. Het is ieders recht om vrij te zijn van pesterijen, 
intimidatie en discriminatie. Elk individu heeft het recht om te oefenen, studeren en werken in 
een atmosfeer die vrij is van elke vorm van misbruik, inclusief seksueel, verbaal en 
emotioneel misbruik. 



 
4 

LET OP: elke Shambhala-stad en -centrum is bedoeld om openbare informatie over het recht 
op veiligheid en vrijwaring van intimidatie, mishandeling en discriminatie te publiceren. 
Daarnaast wordt de centra gevraagd om informatie te plaatsen over het starten van een 
klacht in een openbare ruimte, waar de informatie gemakkelijk door iedereen kan worden 
bekeken. Zie de bijlage voor informatie die moet worden geplaatst in Shambhala Centers. 

2. Eed van begrip en therapietrouw 
 
Alle nieuwe Shambhala-gidsen, meditatie-instructeurs, leraren, programmadirecteuren 
en coördinatoren, centrumdirecteuren en coördinatoren, Kasung-officieren, gezanten, 
leden van het Hof en ambtsdragers in elke pijler moeten een eed ondertekenen waarin 
staat dat ze hebben gelezen, begrepen en zullen zich houden aan deze 
beleidsverklaring zolang ze zich in die of enige andere leidende rol bevinden. Daarom 
kan elke leraar, meditatie-instructeur, programmadirecteur of coördinator, personeelslid of 
andere ambtsdrager of lid van Dorje Kasung, die weigert deel te nemen aan dit proces, 
worden geschorst of zijn deelname aan de gemeenschap op de een of andere manier 
beperkt. Het hoofd van elke pijler of hun aangewezen aangestelde is ervoor verantwoordelijk 
dat deze eden worden afgelegd. Deze eed staat in de bijlage, evenals een lijst met 
Shambhala-ambtsdragers. 
 
Kasung die minder dan 24 uur een functie bekleedt en die anders niet wordt vermeld als 
Dorje Kasung-officieren in de bijlage, is vrijgesteld van het ondertekenen van deze eed. 
Wanneer dergelijke Kasung aan het werk zijn, is het echter hun verantwoordelijkheid om zich 
aan het beleid voor zorg en gedrag te houden. 
 
Het zorg- en gedragsbeleid heeft betrekking op alle Shambhala-ambtsdragers ongeacht of zij 
de eed van overeenstemming hebben ondertekend. Het enige doel van deze eed is om 
ervoor te zorgen dat, voor zover mogelijk, alle Shambhala-kantoorhouders het beleid hebben 
gelezen en begrepen. 
 
 
3. Het internationale zorg- en gedragspanel    
 
Het International Care and Conduct Panel, bestaande uit drie leden, wordt benoemd door de 
directeur van het Office of Societal Health and Well-being. Het panel omvat een acharya die 
de pijler Practice and Education vertegenwoordigt, de Desung Care and Conduct Officer en 
een vertegenwoordiger van het kantoor van het Kalapa Court. Zie de bijlage voor 
contactgegevens van de Desung Care and Conduct Officer, aan wie alle klachten kunnen 
worden gericht.    
 
Alle klachten over zorg- en gedragsaangelegenheden waarbij een ambtsdrager betrokken is, 
moeten aan het internationale panel worden gemeld door contact op te nemen met de 
Desung Care and Conduct Officer. Contactinformatie voor de zorgcoördinator is te vinden in 
de bijlage. Land- en stadscentra mogen geen lokale zorg- en gedragsprocedure uitvoeren 
tenzij het internationale panel de klacht naar hen heeft terugverwezen.    
 
Het internationale panel benoemt regelmatig een regionaal panel om met een klacht te 
werken. Normaal gesproken bestaan de regionale panels uit drie senior leden van de 
sangha. De regionale panels krijgen steun van het internationale panel over het proces voor 
het onderzoeken van klachten, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke factoren in 
elk geval. De panelleden zijn 
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geselecteerd op basis van ervaring in het omgaan met dit soort materie, hun integriteit, goed 
beoordelingsvermogen en openhartigheid. Waar mogelijk zijn de inspanningen gericht op het 
maken van panels die zijn samengesteld uit mensen met verschillende kenmerken.  
 

3. Overtredingen van de wet en de plicht om te waarschuwen    
 
Het zorg- en gedragsproces is een intern Shambhala-proces ten behoeve van onze 
gemeenschap. Het maakt geen deel uit van het rechtssysteem van de algemene 
samenleving. Het bestaan van een Shambhala-proces voor het reageren op klachten binnen 
de Shambhala-gemeenschap sluit niet uit dat de rechten of plichten van personen of 
ambtsdragers schendingen van de wet aan de betreffende wetshandhavingsinstanties 
melden. Individuen en ambtsdragers worden erop gewezen om zich te houden aan en te 
voldoen aan de toepasselijke lokale vereisten om eventuele overtredingen van de wet te 
melden.    
 
Plicht om te waarschuwen verwijst naar de verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid te 
schenden als een student of een andere identificeerbare persoon zich in een duidelijk of 
onmiddellijk dreigend gevaar bevindt. In situaties waarin er duidelijk gevaar voor de student 
of andere personen is, is het mogelijk de persoon in gevaar te brengen en / of anderen die in 
staat zijn om die persoon tegen schade te beschermen. Verder heeft het rechtssysteem van 
de Verenigde Staten bevestigd dat dit een ethische verantwoordelijkheid is van geestelijken 
en spirituele adviseurs, dezelfde norm als die van andere beroepen waarin vertrouwelijkheid 
doorgaans wordt gehandhaafd. In gevallen waar een waarschuwingsplicht geldt, moet 
onmiddellijk contact worden opgenomen met de Desung Care of Conduct Officer of de 
directeur van het Office of Societal Health and Well-being. Zij zullen helpen bij het bepalen 
van de beste manier van handelen. 
 
5. De klachtenprocedure starten 
  
De klachtenprocedure kan op elk niveau van de Shambhala-mandala worden ingeroepen. 
Elke persoon, ongeacht of hij lid is van Shambhala, kan proberen het proces te laten 
aanroepen door contact op te nemen met een lokale leider, zoals beschreven in punt 2 van 
het gedeelte procedures van dit document (pagina 15). Die ambtsdrager zal vervolgens de 
klacht doorverwijzen naar de Desung Care and Conduct Officer, een functie in de 
Shambhala-mandala die speciaal is opgericht om te helpen bij deze procedure. 
  
(De Desung Care and Conduct Officer wordt aangesteld om de uitgebreide ervaring van de 
'harmony protector'-praktijk van Desung tot dit aspect van het werken in de mandala te 
brengen.Een kandidaat voor de positie van zorgverlener en conducteur wordt voorgesteld 
door de commandant van Desung Arm en goedgekeurd en benoemd door de directeur van 
het Office of Societal Health and Well-being.) 
  
Wanneer er sprake is van een klacht, moet de directeur van het desbetreffende Shambhala-
land of stadscentrum worden op de hoogte gebracht door de persoon die de eerste 
aantijging ontvangt. De enige uitzondering hierop is als de directeur / coördinator de persoon 
is die in de klacht wordt genoemd. In dergelijke gevallen kan de klacht de directeur / 
coördinator omzeilen en rechtstreeks naar de Desung Care and Conduct Officer gaan, die 
beslist welke leiders moeten worden geïnformeerd. Zie procedures voor verzorging en 
uitvoering, pagina 15. 
  
Het is de verantwoordelijkheid van het International Care and Conduct Panel om de hoofden 
op de hoogte te brengen  
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de juiste pijlers wanneer een klacht is ingediend.    

6. Anonieme klachten    

Anonieme klachten kunnen worden gemaakt. De klager kan vragen dat de persoon over wie 
de klacht wordt ingediend niet op de hoogte wordt gesteld van de identiteit van de klager. 
Daarnaast kan de klager verzoeken dat zijn identiteit wordt onthouden aan anderen aan wie 
de klacht zou worden gerapporteerd, waaronder centrumdirecteuren en hoofden van pijlers 
zoals hierboven beschreven. Als dergelijke verzoeken worden gedaan, moet dit worden 
gedaan met de erkenning dat de anonimiteit van de klager van invloed kan zijn op de aard 
van wat kan worden gedaan. 

7. De basis voor het aanroepen van de procedure   

 De zorg- en gedragsprocedure is bedoeld om klachten van vermeend schadelijk gedrag van 
leraren, meditatie-instructeurs, centrumdirecteuren en raadsleden, programmadirecteuren en 
coördinatoren, personeel en andere ambtsdragers in de Shambhala-gemeenschap aan te 
pakken, inclusief Dorje Kasung-officieren en Kasung op plicht. (Zie appendix voor een 
uitgebreide lijst van Shambhala Office-houders.) De procedure is ook bedoeld om te werken 
met de nood betrokken in verband met dergelijke beschuldigingen. Het kan worden 
ingeroepen als reactie op:                                                                                                          
• beschuldigingen over gedrag dat mogelijk onwettig zou kunnen zijn;                                      
• Beweringen over acties die in strijd lijken te zijn met specifieke geloften die door leraren, 
meditatie-instructeurs, programmadirecteuren en coördinatoren, personeel en andere 
ambtsdragers in Shambhala zijn gedaan;                                                                                  
• aantijgingen die wijzen op een mogelijk gedragspatroon dat een groot aantal personen 
schade heeft berokkend;                                                                                                             
• Aantijgingen die een mate van verstoring binnen de gemeenschap veroorzaken die een 
formeel antwoord vereist;                                                                                                            
• Aantijgingen over gedrag dat de juiste interpersoonlijke grenzen schendt en / of 
machtsmisbruik is. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, seksuele intimidatie, financiële 
misdrijven, bedreigend gedrag, discriminatie en verbaal / emotioneel misbruik, waaronder 
schreeuwen, schelden, schokken, intimidatie en pesten.    

Klachten kunnen betrekking hebben op, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt zijn tot: • 
Agressie: agressief gedrag van lichaamstaal of geest; • Passie: ongepast seksueel gedrag, 
verkeerd gebruik of onjuiste rapportage van fondsen, enz. • Onwetendheid: niet voldoen aan 
iemands plicht, waardoor schade aan anderen wordt toegebracht. 

8. Intieme relaties tussen docent en student    

Op het gebied van praktijk en onderwijs is er een hoge standaard van zorg vereist van 
leraren en instructeurs. De relaties tussen leraren en hun studenten, en tussen meditatie-
instructeurs en hun studenten, zijn bijzonder gevoelige situaties waarbij extra aandacht moet 
worden besteed aan het respecteren van grenzen. Het is de verantwoordelijkheid van 
leraren, directeurs, assistent-directeuren, meditatie-instructeurs, Shambhala-gidsen en 
personeel om de formaliteit van de onderwijsrelatie vast te stellen en te handhaven. 
Wanneer leden van de 
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Dorje Kasung handelt in een onderwijzende rol, deze hogere standaard van zorg is ook van 
toepassing. Gegeven de ervaringen van oprechte openhartigheid die langs het pad 
plaatsvinden, kunnen gevoelens van tederheid of zelfs seksuele aantrekking optreden bij de 
instructeur of de deelnemer. Het is normaal en vanzelfsprekend om getroffen te worden door 
de schittering en schoonheid van mensen, om genegenheid en liefde voor hen te voelen. 
Zowel instructeur als student kunnen zich emotioneel en fysiek open, kwetsbaar en levend 
voelen, of als alternatief, angstig en behoeftig.  

Dergelijke gevoelens mogen echter niet worden behandeld als de integriteit van de 
leerrelatie moet worden bewaard. De essentie van decorum in een dergelijke situatie is om 
een waardige en fatsoenlijke omgeving te bieden waarin krachtige emoties aanwezig kunnen 
zijn zonder de reflexen van onze gebruikelijke patronen op gang te brengen. Zonder de 
seksuele dimensies van ons wezen te ontkennen, moet de leider of instructeur in zijn of haar 
geest het doel van de instructeur-deelnemerrelatie aanwezig blijven, dat is om de 
betrokkenheid van de deelnemer bij de meditatiepraktijk en de leringen te begeleiden, aan te 
moedigen en te beschermen. De verantwoordelijkheden en verwachtingen die gepaard gaan 
met de rol van instructeur zijn niet compatibel met die van een terloopse vriend. De 
instructeur moet zich dus onthouden van elke vorm van seksuele gebaren, ongepast 
aanraken, verbale toespelingen, invasieve persoonlijke vragen stellen, data plannen en 
persoonlijke onthullingen. 

Deze richtlijn verschilt niet van de professionele gedragscode voor een arts, therapeut, 
leraar, manager of iemand anders die gezien kan worden als een autoriteit of macht ten 
opzichte van een student. Hoe gelijk twee mensen zich ook mogen voelen, het maakt niet uit 
hoeveel de deelnemer of student wil of zelfs de seksuele aard van het contact initieert, het 
besluit om de relatie te socialiseren betekent bijna altijd het verlies van elk vermogen om het 
oorspronkelijke doel van de situatie naar behoren te vervullen. en het kan de student / 
deelnemer en alle betrokkenen, inclusief de gemeenschap, grote schade berokkenen. 

9. Conflicten die geen aantijgingen van schadelijk gedrag inhouden    

De Care and Conduct-missie is om te reageren op aantijgingen van schadelijk gedrag door 
een Shambhala-kantoorhouder. Alle andere gedragingen van een kantoordirecteur blijven de 
verantwoordelijkheid en vallen onder de bevoegdheid van de pijler waarin het individu een 
positie bekleedt. Dergelijk gedrag wordt aangepakt via processen die door die pijler worden 
ontwikkeld en beheerd.    

Waar mogelijk, conflict / communicatie impasses die niet specifiek beschuldigingen van 
schadelijk gedrag bevatten, zoals hierboven gedefinieerd in sectie 7, moeten lokaal worden 
behandeld door samen te werken met de Societal Health and Well-being vertegenwoordiger 
en / of de Desung voor het lokale centrum. Middelen voor bemiddeling, conflictbeheersing en 
het opbouwen van communicatieve vaardigheden zijn toegankelijk door contact op te nemen 
met het Office of Societal Health and Well-being (zie bijlage, pagina 17). 

10. Onderzoek van klachten 
 Afhankelijk van de aard van de beschuldigingen die worden gedaan, moet de zaak mogelijk 
regionaal worden onderzocht of kan er sprake zijn van onderzoek en beoordeling op 
internationaal niveau of een combinatie van beide. De Desung Care and Conduct Officer en 
de andere 
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leden van de panels raadplegen regelmatig om de voortgang van het onderzoeksproces te 
volgen en in het belang van alle betrokkenen de nodige aanpassingen aan te brengen. 
 

De rol van de internationale en regionale panels is:    

• Geef een container waarin de betrokken personen hun grieven kunnen uiten en, 
indien ze voor alle partijen vatbaar zijn, op elkaar reageren op een manier die de 
basis voor fundamentele goedheid oplevert;                                                                                               
• Bepaal of er sprake is van een overtreding van de principes of het beleid die de 
basis vormen van onze gemeenschap en de schade die hierdoor is veroorzaakt;                             
• Bepaal welke acties moeten worden ondernomen om een dergelijke overtreding 
goed te maken en de stappen die moeten worden genomen om dergelijk gedrag in de 
toekomst te voorkomen;                                                                                                                                
• Beveel elke maatregel aan die moet worden genomen door een of alle delen van de 
Shambhala-mandala die kunnen helpen de kans te verkleinen dat dergelijke 
overtredingen zich in de toekomst voordoen, naar de juiste pijler.                                                                    
• Bied alle partijen de mogelijkheid voor ondersteuning tijdens het zorg- en 
gedragsproces. Op verzoek wordt een ondersteuningsmedewerker aangesteld om de 
partij (en) op de hoogte te houden van het C & C-proces en om hen te helpen zo 
nodig verbinding te maken met andere bronnen. Degenen die een ondersteuner 
vragen, worden doorverwezen naar de directeur van Societal Health & Well-being. 

Als iemand bezwaar wil maken tegen de aanwezigheid van een persoon in een panel, kan hij 
dit schriftelijk doen aan de Desung Care and Conduct Officer, die verantwoordelijk is voor de 
beoordeling van de gegrondheid van het bezwaar. Als het bezwaar tegen de aanwezigheid 
van de Desung Care and Conduct Officer in een bepaald geval in het panel is, wordt de 
beslissing overgelaten aan de acharya van het internationale panel. Als er een klacht tegen 
de uitvoerend secretaris van de Sakyong is, zal hij / zij zichzelf hergebruiken voor alle zaken 
die verband houden met die specifieke klacht en zal zijn / haar rol in alle fasen worden 
vervuld door de Kasung Kyi Khyap.      

11. Opschorting van de activiteiten van de Office Holder tijdens een Care and Conduct 
Investigation 

Wanneer bij een van de vier pijlers een Care and Conduct-klacht wordt ingediend tegen een 
Shambhala-functionaris, zal een eerste beoordeling van de klacht worden uitgevoerd door 
het panel voor zorg en gedrag, dat zal leiden tot een van de twee mogelijke uitkomsten:    

1. De voorlopige beoordeling kan vaststellen dat er onvoldoende redenen zijn om door te 
gaan met een onderzoek. In dit geval zullen alle partijen op de hoogte worden gebracht dat 
de zaak niet verder zal gaan.  

2. De voorlopige beoordeling vindt dat er voldoende reden is om door te gaan met een 
volledig onderzoek. Op dat moment, de directeur van het Bureau voor Maatschappelijke 
Gezondheid en 
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Welzijn zal de officier schorsen van de uitvoering van de taken van hun kantoor (s) voor de 
duur van het onderzoek van de zorg en gedrag. 
  
De bedoeling van de schorsing tijdens het zorg- en gedragsonderzoek is niet om een gevoel 
van 'schuldig tot bewezen onschuldig' over te brengen of om de officier te stigmatiseren, 
maar om aan te geven dat de klacht is ontvangen en serieus wordt genomen. Hierdoor 
kunnen de officier, de persoon die de klacht indient en de omringende gemeenschap een 
kans krijgen om te pauzeren, na te denken over wat er is gebeurd en voor zichzelf zorgen 
tijdens de periode van het onderzoek, zonder secundaire angst op te roepen dat de officier 
nog steeds in een positie is van kracht. Aan de agent kan vanwege bijzondere 
omstandigheden een volledige of gedeeltelijke uitzondering op deze regel worden verleend. 
Uitzonderingen worden geval per geval vastgesteld door de directeur van het Bureau voor 
maatschappelijke gezondheid en welzijn. De directeur kan, naar eigen goeddunken, 
overleggen met een of meer van de volgende personen: de directe leidinggevende van de 
ambtenaar, het hoofd van de juiste pijler en / of de persoon die de klacht heeft ingediend. 
  
Er zal voor worden gezorgd dat de details van de opschorting worden meegedeeld aan de 
kleinste cirkel van mensen die het moeten weten. Dit kan de persoon zijn die de klacht heeft 
ingediend, de functionaris tegen wie de klacht is ingediend, hun directe chef en het hoofd 
van de juiste pijler. De directeur van het Bureau voor Maatschappelijke Gezondheid en 
Welzijn heeft de discretionaire bevoegdheid om te beslissen of het in bepaalde gevallen 
belangrijk is om dit breder te communiceren om de gemeenschap te beschermen. In elk 
geval zal er zorg worden besteed aan het vinden van de juiste balans tussen het handhaven 
van de vertrouwelijkheid en het bieden van een gevoel van bescherming aan degenen in 
onze gemeenschap die kwetsbaar zijn. 
 
 
LET OP: De functionaris kan onmiddellijk worden geschorst, voorafgaand aan het 
vooronderzoek, als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals vastgesteld door de 
directeur van het Bureau voor maatschappelijke gezondheid en welzijn op basis van geval 
tot geval. Voor of tijdens de periode van de voorlopige beoordeling, als de officier 
communicatielimieten niet respecteert of op een of andere manier de situatie verergert, kan 
hij of zij onmiddellijk worden geschorst zonder de resultaten van de voorlopige beoordeling af 
te wachten.  
 
12. Resultaat    
 
Wanneer het onderzoek is afgerond, zal het International Care and Conduct Panel 
overleggen over de uitkomst van de klacht. In gevallen waarin een regionaal panel wordt 
gevormd, zal het regionale panel zijn werkzaamheden uitvoeren en een voorlopige uitkomst 
rapporteren aan het internationale beoordelingspanel. De regionale en internationale panels 
zullen overleg plegen om te zorgen voor een redelijk niveau van consistentie in de hele 
gemeenschap en om te bepalen of verder onderzoek of discussie nodig is voordat het 
regionale panel zijn werk sluit. Het doel is om brede overeenstemming te bereiken tussen de 
leden van het panel en tussen de regionale en internationale beoordelingspanels wanneer 
een regionaal panel wordt gevormd.    
Op basis van het onderzoek wordt een rapport opgesteld waarin de klacht en de bevindingen 
worden beschreven, evenals conclusies en aanbevelingen. Wanneer een regionaal panel is 
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betrokken, wordt hun rapport aan de Desung Care and Conduct Officer bezorgd en 
vervolgens beoordeeld door het International Care and Conduct Panel. Het eindrapport 
wordt samengesteld en gecommuniceerd met de rapporten die door het panel geschikt 
worden geacht. Meestal, maar niet altijd, omvatten de direct betrokkenen de klager (s), de 
persoon tegen wie de klacht werd ingediend, de centrumdirecteur en het hoofd van de juiste 
pijler.    

Een persoon die is geschorst vanwege een bepaalde rol of activiteiten (zoals lesgeven, het 
geven van meditatie-instructies of het uitoefenen van een leiderschapsrol), of die besluit om 
zich te onthouden van dergelijke activiteiten, zal worden vertrouwd om de schorsing of 
persoonlijke beslissing volledig na te leven. . Het International Care and Conduct Panel zal, 
met instemming van de directeur van het Office of Societal Health and Welling, beslissen of 
algemene informatie over een klacht en / of het resultaat breder gedeeld moet worden. Als 
iemand is geschorst vanwege leiderschap of onderwijsactiviteiten, moet zijn status in de 
Shambhala-gegevensbank worden gewijzigd in 'inactief' om onbedoelde uitnodigingen tot 
doceren / leiding tijdens de opschorting te voorkomen. Het Care & Conduct Panel zal de 
juiste persoon op de hoogte brengen van deze wijziging.    

Als het regionale panel of de aangestelde vertegenwoordiger van de Desung Care & 
Conduct Officer bepaalt dat de klacht opzettelijk om valse redenen is ingediend en dat het 
een daad van schade is, zal het regionale panel samenwerken met de betrokken personen 
om de meest effectieve manier te vinden om welke wijziging kan worden aangebracht. Een 
dergelijke wijziging kan het beschermen van de reputatie van de persoon tegen wie de 
onjuiste klacht is ingebracht, omvatten.    

Als op basis van een voorlopig onderzoek blijkt dat er onvoldoende basis is voor het indienen 
van de klacht, wordt de indiener van de klacht op de hoogte gebracht en wordt gevraagd of 
er andere manieren zijn waarop de Shambhala-gemeenschap kan helpen hen met hun 
situatie. Het International Care and Conduct Panel zou de persoon kunnen verwijzen naar 
het Office of Societal Health and Welling of naar de Desung en zou hun betrokkenheid bij de 
zaak willen beëindigen. 

 
13. Een pad voorwaarts bieden voor alle betrokkenen    

Alle partijen die bij een klacht zijn betrokken, hebben het gevoel dat ze een pad voorwaarts 
hebben na het resultaat van een zorg- en gedragsproces. De regionale en internationale 
panels werken samen om ervoor te zorgen dat er zorgsystemen zijn voor degenen die 
schade hebben geleden, degenen die de schade hebben veroorzaakt en, indien van 
toepassing, de gemeenschap.    

Specifiek, met betrekking tot de persoon die schade heeft aangericht, heeft hij / zij het recht 
op duidelijke en directe gedragsfeedback en op een manier om hun gedrag op het pad van 
dharma te brengen. Wanneer opschorting van de leerkracht of leidinggevende taken is 
opgetreden, moet schriftelijk worden aangegeven hoe hun zaak zal worden opgevolgd en 
door wie. Het International Care and Conduct Panel is verantwoordelijk voor het bepalen hoe 
de situatie zal worden gemonitord en is verantwoordelijk voor het vermelden van de 
voorwaarden voor herstel. 
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14. Vertrouwelijkheid    

Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand die betrokken is bij het proces wordt 
onderworpen aan ongefundeerde en schadelijke roddels en een waardige en 
geconcentreerde container te creëren. Dit is belangrijk voor zowel de persoon (personen) die 
de klacht indient als voor de persoon (personen) tegen wie de klacht is gericht. In beide 
gevallen kunnen valse percepties en mogelijke stigmatisering die gepaard gaan met 
dergelijke beschuldigingen de partijen ervan weerhouden zich aan iemand te schikken, wat 
schadelijke gevolgen kan hebben. Daarom wordt het vertrouwelijkheidsbeginsel toegepast.    

Het vertrouwelijkheidsprincipe begint wanneer de persoon die de eerste aantijging maakt, 
met de eerste ambtsdrager spreekt. Deze kantoorhouder is gebonden aan vertrouwelijkheid, 
behalve zoals hierboven bepaald in sectie 4 van het beleid.    

Het vertrouwelijkheidsbeginsel houdt in dat de kwestie niet wordt besproken met mensen die 
niet bij het proces zijn betrokken, maar dat dit kan bestaan uit gesprekken door de partijen 
met vertrouwenspersonen of vertrouwenspersonen waarop het vertrouwelijkheidsbeginsel 
van toepassing is. Het beginsel van vertrouwelijkheid moet aan alle betrokkenen worden 
uitgelegd en een overeenkomst om de vertrouwelijkheid te respecteren moet van elke 
persoon worden verkregen voordat zij mondelinge of schriftelijke verklaringen afleggen. Het 
vertrouwelijkheidsbeginsel is ook van toepassing op lokale sangha-leiders of 
bestuursorganen die op de hoogte zijn van de klacht.    

Dit vertrouwelijkheidsbeginsel is ook van toepassing op de directeur van het Bureau voor 
Maatschappelijke Gezondheid en Welzijn, de Desung Care and Conduct Officer en de 
panels met de erkenning dat het mogelijk nodig is essentiële informatie als onderdeel van dit 
proces openbaar te maken. Het beschermen van het welzijn van alle betrokken individuen 
zal een leidend beginsel zijn voor alle acties. 

15. Beperkingen op vertrouwelijkheid    

Alle partijen die betrokken zijn bij een zorg- en gedragscasus, moeten zich ervan bewust zijn 
dat er grenzen zijn aan de vertrouwelijkheid wanneer de mogelijkheid van fysiek geweld 
aanwezig is. Als op enig moment in het klachtenproces een officier van Shambhala op de 
hoogte wordt gebracht van een situatie waarbij fysiek of lichamelijk letsel dreigt, is het 
mogelijk om de relevante lokale autoriteiten en / of de bedreigde persoon te waarschuwen 
zoals beschreven in rubriek 4. In dergelijke gevallen moet onmiddellijk contact worden 
opgenomen met de Desung Care of Conduct Officer of de directeur van het Office of Societal 
Health and Well-being. Zij zullen helpen bij het bepalen van de beste manier van 
handelen.     

16. Weigering om deel te nemen aan het zorg- en gedragsproces    

Een Shambhala-ambtsdrager die op onredelijke wijze weigert deel te nemen aan dit proces, 
kan bij afwezigheid ongeschikt worden geacht op grond van een gebrek aan vertrouwen een 
bepaald ambt te hebben en te worden geschorst of op een of andere manier deel te nemen 
aan de gemeenschap. 
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17. Beroep    

Iedereen die bij de zaak betrokken is, kan een schriftelijk beroep doen op de uitvoerend 
secretaris van de Sakyong. Het beroep moet binnen 30 dagen na ontvangst van het 
schriftelijke rapport van het panel zijn ontvangen. De uitvoerend secretaris van Sakyong 
onderneemt de actie die nodig is om het beroep te behandelen. De beslissing van de 
uitvoerend secretaris van de Sakyong is definitief. Als er een klacht tegen de uitvoerend 
secretaris van de Sakyong is, zal hij / zij zichzelf hergebruiken voor alle zaken die te maken 
hebben met die specifieke klacht en zal zijn / haar rol in alle fasen worden vervuld door de 
Kasung Kyi Khyap.    

18. Een zaak sluiten    

Zorgen voor zorgvuldigheid en gedrag kunnen naar goeddunken van het panel worden 
gesloten zodra zij van mening zijn dat de zaak volledig is opgelost. Een zaak die is gesloten, 
kan ook worden heropend wanneer dit door het panel passend wordt geacht.    

19. Opslag van Care & Conduct Case Records    

Het is de verantwoordelijkheid van de Desung Care and Conduct Officer om huidige en 
eerdere dossiergegevens bij te houden en op te slaan.    

20. Rapporteren aan de Shambhala Mandala    

De directeur van het Office of Societal Health and Welling rapporteert periodiek over het 
werk van het Care & Conduct Panel aan de Shambhala-gemeenschap. Dit houdt niet in dat 
individuele namen worden vermeld, maar op een manier die de gemeenschap in staat stelt 
de problemen, de resultaten, de te leren lessen en bepaalde thema's die naar voren zijn 
gekomen te begrijpen. 
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Visie op zorg en gedrag    

In de lessen van de Shambhala en Boeddhistische tradities worden specifieke oefeningen en 
instructies gegeven om ons te begeleiden in onze toewijding aan persoonlijke transformatie, 
gezonde en barmhartige sangha en het creëren van een verlichte samenleving in de wereld 
als geheel. Deze omvatten: The Shambhala Sadhana, The Five Precepts, The Four 
Immeasurables, en The Six Paramitas, onder anderen. Deze praktijken moeten worden 
beschouwd als nuttige referentiepunten voor de bespreking van de kwesties die volgen.    

In alle gevallen van conflicten of klachten is het essentieel om te onthouden dat een aantal 
oorzaken en voorwaarden bij elkaar zijn gekomen. Het resultaat is lijden van alle 
betrokkenen. In het geval van een persoon die zich op de een of andere manier geschaad 
voelt, is het een deel van onze verantwoordelijkheid om zorg en ondersteuning te bieden. 
Vaak is er onmiddellijk spontaan luisteren en onvoorwaardelijke aandacht nodig. Als de 
persoon problemen ervaart, moeten we ervoor zorgen dat ze een omgeving krijgen die hen 
ondersteunt bij het stabiliseren van hun geest en het omgaan met de situatie. 

De praktijk van authentiek leiderschap vereist dat we manieren vinden om elkaar te helpen 
zonder agressie: elkaars aangeboren wijsheid en intelligentie provoceren in plaats van het 
opdringen van meningen of persoonlijke meningen over anderen. Deze verantwoordelijkheid 
omvat het werken met personen die persoonlijke problemen hebben waardoor zij de praktijk 
van anderen kunnen verstoren of het onmogelijk maken om een geschikte contemplatieve 
omgeving te bieden.    

Compassionate transformatie    

De meditatie en andere praktijken die aan onze gemeenschap worden gegeven, hebben het 
vermogen intense emoties en gedragingen te verhogen en te zuiveren die anders schadelijk 
voor onszelf en anderen kunnen zijn. Elke persoon ervaart en drukt dit proces op zijn eigen 
onderscheidende manier uit. Het is daarom vanzelfsprekend dat we verschillende 
vertoningen van verontrust persoonlijk en sociaal gedrag zullen ervaren waar elk individu 
mee moet werken als onderdeel van zijn of haar pad. Onwetendheid en verwarring hebben 
de neiging ons niet bewust te maken van het effect dat ons gedrag heeft op anderen. De 
vormen en disciplines van het Shambhala Boeddhistische pad creëren een container waarin 
dit proces zich kan ontvouwen waardoor alle beoefenaars kunnen worden beschermd als 
deze verheviging en zuivering plaatsvinden. 

Tegelijkertijd omvat het pad van de bodhisattva-strijder persoonlijke en groepsdiscipline. 
Discipline wordt gecultiveerd tijdens formele meditatie, oryoki-beoefening, contemplatieve 
kunst, Kasung-beoefening en andere vormen van meditatie-in-actie. Deze discipline is om 
twee redenen essentieel. Ten eerste maakt het deel uit van het proces om vaardig te leren 
werken met intense menselijke energie op het pad van Warriorship en de reis naar 
verlichting. Ten tweede is persoonlijke discipline van essentieel belang in een gemeenschap 
die een omgeving biedt voor lesgeven, oefenen en studeren. 
  
Mensen hebben manieren nodig om klachten te behandelen met betrekking tot schade en 
manieren om met conflicten om te gaan. Bij de behandeling van klachten moet rekening 
worden gehouden met de belangen van de klager; anders nemen klagers vaak geen actie. 
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Zorg en gedragsprocedures 
 
 
1. Bepalen of de situatie voldoet aan de criteria voor een klacht bij het internationale 
zorg- en gedragspanel 
  
Het International Care and Conduct Panel ontvangt klachten over situaties waarin sprake is 
van een aantijging van schadelijk gedrag door een Shambhala-kantoorhouder. 
 

a. Schadelijk gedrag kan worden opgevat als gedrag dat onwettig zou kunnen zijn, in 
strijd met specifieke geloften, in overtreding van de juiste grenzen tussen leraren / 
leiders en studenten / leden en / of een patroon vormt dat een groot aantal individuen 
schade heeft berokkend. (Zie beleidssecties 7 en 8 voor meer informatie.)  

b.  Zie de bijlage, pagina 17 voor een lijst met Shambhala-kantoorhouders. 
 
2. Klacht indienen    

Als u een klacht wilt indienen over het gedrag van een Shambhala-ambtsdrager, neem dan 
contact op met een plaatselijke leider, zoals de Centre Director of Group Coordinator, 
Rusung, Desung of de Societal Health and Welling Representative. De ambtsdrager die uw 
klacht ontvangt, verwijst deze vervolgens door naar de Desung Care and Conduct Officer 
van het International Care and Conductypanel, een functie in de Shambhala-mandala die 
speciaal is opgericht om te helpen bij deze procedure, evenals naar de Centre Director.   Als 
u om welke reden dan ook geen zin heeft om uw klacht in te dienen bij een lokale leider, dan 
kunt u rechtstreeks contact opnemen met de Desung Care and Conduct Officer, die alle 
inkomende klachten namens het International Care and Conduct Panel afhandelt. Zie de 
bijlage voor contactgegevens.    

3. Aantijgingen van crimineel gedrag    

Het bestaan van een Shambhala-proces voor het reageren op klachten binnen de 
Shambhala-gemeenschap sluit niet uit dat de rechten of plichten van personen of 
ambtsdragers schendingen van de wet aan de betreffende wetshandhavingsinstanties 
melden. Individuen en ambtsdragers worden op de hoogte gesteld van en voldoen aan de 
toepasselijke lokale vereisten om overtredingen van de wet te melden, indien van 
toepassing.      

4. Plicht om te waarschuwen    

Als op enig moment in het klachtenproces een officier van Shambhala op de hoogte wordt 
gebracht van een situatie waarbij fysiek of lichamelijk letsel dreigt, is het mogelijk de 
plaatselijke autoriteiten en / of de bedreigde persoon te waarschuwen. In dergelijke gevallen 
moet onmiddellijk contact worden opgenomen met de Desung Care en Conduct Officer of de 
directeur van het Office of Societal Health and Well-being. Zij zullen helpen bij het bepalen 
van de beste manier van handelen. 
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5. Het werk van het internationale zorg- en gedragspanel    

Na ontvangst van een zorg- en gedragsaanvraag zal het panel:    

a. Bepaal of er een basis is voor de klacht die moet worden onderzocht.                            
b. Als er onvoldoende basis is, informeer dan de klager.                                                        
c. Breng de hoofden van de juiste pilaren ervan op de hoogte dat er een klacht is 
ingediend.                                                                                                                              
d. Als er voldoende basis is, zorg dan voor een degelijke beoordeling en onderzoek. Dit 
kan de benoeming van een regionaal panel inhouden. (Zie beleidssectie 12.)                  
e. Bied alle partijen de mogelijkheid voor ondersteuning tijdens het zorg- en 
gedragsproces.                                                                                                                     
f. Als er een regionaal panel is aangewezen, informeer dan de partijen die deel uitmaken 
van het panel. Als er bezwaar is tegen de samenstelling van het regionale panel, moet de 
Desung Care and Conduct Officer schriftelijk worden gecontacteerd. Hij / zij zal 
beslissingsbevoegdheid hebben met betrekking tot het bezwaar.                                       
g. Onderzoek de klacht met behulp van interviews en andere vormen van beoordeling.    
h. Rapporteer schriftelijk de uitkomst van het onderzoek, inclusief specifieke resultaten 
voor alle betrokken partijen. Dit kan maatregelen omvatten om de kans te verkleinen dat 
dergelijke schendingen in de toekomst zullen plaatsvinden.                                               
i. Bepaal welke informatie zal worden gedeeld en met wie, met betrekking tot de uitkomst 
van de zaak.                                                                                                                          
j. Bepaal een pad voorwaarts voor alle betrokkenen, inclusief de persoon (personen) die 
schade hebben geleden, de persoon die de schade heeft aangericht, en in sommige 
gevallen de lokale gemeenschap.                                                                                        
k. Wanneer de persoon die schade heeft veroorzaakt specifieke gedragsvereisten heeft 
ontvangen om opnieuw op kantoor te worden geplaatst, is het de verantwoordelijkheid 
van het panel om te volgen en ervoor te zorgen dat aan die vereisten is voldaan. Dit zou 
een vereiste zijn voor het herstel van het kantoor. (Zie beleidssectie 13 voor meer 
informatie.)    

6. Beroep    

Een beroep op de uitkomst kan worden ingediend binnen 30 dagen vanaf de datum 
waarop de uitkomst met de partijen wordt gedeeld. Het beroep moet schriftelijk worden 
ingediend en naar de secretaris van de Sakyong worden gestuurd. Als er een klacht 
tegen de uitvoerend secretaris van de Sakyong is, zal hij / zij zichzelf hergebruiken voor 
alle zaken die te maken hebben met die specifieke klacht en zal zijn / haar rol in alle 
fasen worden vervuld door de Kasung Kyi Khyap. Zie de bijlage voor contactgegevens. 
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Bijlage      

1. International Care and Conduct Panel-leden  
Desung Care and Conduct Officer, Dan Peterson;  
Acharya Susan Skjei;  
Kalapa Court-vertegenwoordiger, John Sennhauser   
 

2. Contactinformatie   
Dan Peterson, Desung Care and Conduct Officer peterhana.dan@gmail.com  
David Brown, uitvoerend secretaris van de Sakyong shambhala.dbrown@gmail.com    

3. Shambhala-kantoorhouders:  

Kantoorhouders in Shambhala zijn onder meer, maar niet uitsluitend:   

Pijler van de regering - Kalapa Council, Kalapa Executive, Centre Directors, leden van 
de Mandala Council, leden van Land Center en Shambhala Centre Executive 
Committees and Governing Councils   

Pijler van praktijk en onderwijs - Acharyas, Shastris, internationale en lokale 
directeuren van praktijk en onderwijs, geautoriseerde leraren, meditatie-instructeurs, 
gidsen, assistent-directeuren, praktijk- en onderwijsbeheerders en 
programmacoördinatoren. Dit geldt ook voor programmamedewerkers voor de duur van 
elk programma, cursus, klasse en evenement, enz. Waarmee zij te maken hebben.   

Pillar of Protection, de Dorje Kasung - Dorje Kasung met een commandopost die meer 
dan 24 uur duurt (inclusief Garsung, Rusung, onderofficieren en alle lijncommando's), 
evenals officieren en onderofficieren die in het bezit zijn van een inhoudelijke rang 
(ongeacht of ze op dit moment een commandopost hebben) en actieve-taak Kasung.   

Pillar of Economy-kantoorhouders.   

Leden van de Kalapa Court en Kalapa Envoys 
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4. Weer te geven bij alle stads- en landcentra: 
  
Elke stad en elk landcentrum wordt aangestuurd om een document te maken met de 
volgende tekst en om het op een gemakkelijk te bekijken locatie in het midden weer te 
geven. Zie deel 1 van het Beleid ten aanzien van zorg en gedrag, pagina 3. Geef dit 
alstublieft mooi weer en toon dit goed. Bovendien zou de tekst kunnen worden opgenomen 
in informatieve brochures over het Centrum. Waar mogelijk wordt aanbevolen generieke 
contactinformatie te verstrekken die niet in de loop van de tijd zal veranderen. 
 
Shambhala International zet zich in voor een praktijk, studie en werkomgeving waarin 
alle mensen met respect en waardigheid worden behandeld. Het is ieders recht om vrij 
te zijn van intimidatie, mishandeling en discriminatie. Naast het feit dat we individueel 
en als gemeenschap gebonden zijn aan fundamentele Shambhala en Boeddhistische 
gedragsnormen, zijn we ook burgers van de grotere gemeenschappen waarin onze 
centra zich wereldwijd bevinden en daarom moeten ze zich aan de openbare wetten 
houden. Deze omvatten maar zijn niet beperkt tot wetten met betrekking tot alcohol, 
drugs en seksueel gedrag. Elk individu heeft het recht om te oefenen, studeren en 
werken in een atmosfeer die vrij is van discriminatie. 
  
  
Als een persoon bezorgd is dat het gedrag van een lid van de Shambhala-
gemeenschap, waaronder een van zijn ambtsdragers, misschien niet in 
overeenstemming is geweest met deze beginselverklaring, neem dan contact op met 
de directeur van dit centrum, de Rusung of Desung van de Dorje Kasung, of een 
geschikte persoon in de lokale leiding. Dergelijke communicatie zal worden 
afgehandeld in overeenstemming met de procedures vastgelegd in Shambhala Care 
and Conduct, waarvan een kopie beschikbaar is in dit centrum. 
  
 
Shambhala Center: 
  
  
Directeur: -------------------------------------- telefoonnummer: ------- -------- 
  
  
Rusung: --------------------------------------- telefoonnummer: ------ --------- 

 

Desung: -------------------------------------  telefoonnummer: ----------------- 

 

SHWB:  _______________________ telefoonnummer: ------------- 
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5. Zorg voor een eed van begrip en therapietrouw 

 
Als kantoormedewerker in Shambhala heb ik het beleid inzake zorg en gedrag gelezen en 
begrepen. Ik ben bekend met de definitie van schadelijk gedrag zoals beschreven in 
hoofdstuk 7 en 8 en zal me van deze acties onthouden.    

Handtekening ____________________________________      

Ik begrijp dat het zorg- en gedragsbeleid betrekking heeft op mijn huidige functie (s) als 
ambtsdrager in Shambhala, en op toekomstige functies die ik mogelijk vervul.   

 Handtekening ___________________________________      

Ik begrijp dat dit beleid bindend is voor alle Shambhala-officiers, ongeacht of ze de eed van 
overeenstemming en de loyaliteit ondertekenen of niet. Ik zal me aan dit beleid houden en 
collega-ambtsdragers ondersteunen om zich ook aan dit beleid te houden.    

Handtekening ____________________________________      

Ik begrijp dat als een klacht tegen mij wordt ingediend, ik tijdelijk kan worden geschorst voor 
de taken van mijn rol in afwachting van de uitkomst van een onderzoek.    

Handtekening ____________________________________      

Banen die men heeft 
gehad:   ___________________________________________________________________
____   ____________________________________________________________________  

 

Datum _____________________________________ 


