Výro ní Zasedání Evropského Buddhistického Svazu (E.B.U.) – zá í 2007.
Na pozvání prezidentky, paní Claudine Shinoda, a z rozhodnutí výboru Buddha Mangaly jsem se
zú astnila tohoto zasedání, které se koná každý rok poslední zá ijový víkend. Již p edem jsme
prostudovali webové stránky EBU (http://www.e-b-u.org) a rozhodli se, že by bylo užite né, aby naše
skupina vstoupila do tohoto svazu. Vzhledem k podmínkám vstupu a termínu zaslání žádosti jsme vstup
odložili na letošní rok a zú astnila jsem se jako host. Zasedání se uskute nilo 27. – 30 zá í v Naropa
Institutu v Cadzandu v Holandsku. Zahájení bylo ve tvrtek ve er
a zakon ení v ned li v poledne. Celkem p ijelo necelých 40
ú astník z lenských evropských zemí. Z eska jsem byla jako v
Bangkoku sama. Krátce p ed za átkem vypukli nepokoje v Barm
a na zasedání jsme se rozhodli podpo it nejen barmské mnichy, ale
i všechen barmský lid. Vedení EBU m lo do pátku do ve era
telefonický styk s Barmou a tak jsme se dozv d li o vyvražd ní
mnich v malém klášte e (200 mnich ), které se v bec nedostalo
do tisku. Deklaraci výbor EBU rozeslal na barmské zastupitelské
ú ady a do Evropské Unie. Hodn v tom pomohla paní Gabriele
Reichert, která pracuje v EU jako p ekladatelka a p edala
kontakty, kam deklaraci zaslat, aby jí byla v nována pat i ná pozornost a nezapadla mezi velkým
množstvím dokument , kterými se EU zabývá.
Bylo pro mne p ekvapením, když jsem se
dozv d la, že buddhismus není uveden v seznamu
evropských náboženství v EU, když tam jsou mimo
k es anství i všechna velká sv tová náboženství jako
judaismus a islám. EBU považuje za jeden ze svých
hlavních úkol zviditeln ní buddhismu v Evrop . Mimo
protokolární záležitosti každého takového zasedání, jako je
kontrola ú etnictví, kontrola zápisu z p edchozího
zasedání, zprávy prezidenta a viceprezident o jejich
innosti v pr b hu roku, jsme se zabývali existujícími
projekty tj. univerzitami, projekty pro mládež, vzájemnými
návšt vami skupin, národními svazy a sít mi, pot ebami
len a za azením nových projekt jako je mezináboženský
dialog, ženy v evropském buddhismu, EBU jako atraktivním koordina ním a servisním centrem pro
buddhistické skupiny v Evrop . Abychom stihli vše prodiskutovat, rozd lili jsem se podle projekt do
skupin. Nejrad ji bych se bývala zú astnila všech skupin, ale stihla jsem alespo dv . Co se tý e
univerzitního vzd lávání, nejdále jsou v Budapešti, kde existuje státem uznaná buddhistická univerzita
s možností bakalá ské studia, které probíhá již 4. rokem. Magisterská studia mají za ít asi již p íštím
školním rokem. Vyu ující jsou praktikující buddhisté, nejen teoretici. Zatím je výuka pouze v ma arštin
a p ipravuje se výuka v angli tin . Na dobré asy se blýská v Polsku, kde na univerzit v Krakov také
p ednáší praktikující buddhistka. Zú astnila jsem se skupiny zabývající se problémy žen a mnišek nejen
v Evrop . Rovnoprávnost žen je v Evrop p ece jenom na vyšší úrovni, ale když se cht jí stát mniškami,
musí se vyrovnávat se situací žen v Asii. Pokud žijí jako mnišky v Evrop , není to tak jednoduché, jak by
se zdálo. V této skupin byla paní Gabriela Rejchert, která mne jako velmi zajímavá žena vyjíme n
zaujala. Informovala nás o Sakyadhita Europe, což je mezinárodní reprezentace buddhistických žen ve
Francii, N mecku a Velké Británii. Slovo Sakyadhita znamená „Buddhovy dcery“. Mají své webové
stránky (www.sakyadhita-europe.org), kde zjistíte, jak tato organizace pomáhá buddhistickým ženám a
snaží se p isp t k dobrému prožívání života, porozum ní a vzd lávání. Vloni v lét byla v Hamburku
konference buddhistických mnišek a žen, kde se probíraly jak problémy ordinací žen a nerovnosti
v úrovni ordinací, tak praktické problémy. Této konference se zú astnila první eská Bikhunní Vissudhi,
která po získání plné ordinace na Tchajvanu p ebývá v klášte e na Šrí Lance a vloni na ja e navštívila po
letech sv j domov a mohli jsme se s ní setkat v Lotusu v Praze.

Potom jsem se p idala ke skupin , která se zabývala mládeží.
R zná centra v Evrop po ádají setkání pro mládež a
seznámení se s jinými tradicemi. Byla zmín na d ležitost
naslouchat tomu, co mladé lidi zajímá. Organizují se letní
tábory pro mladé lidi, zajímavé jsou dovolené pro rodi e
s d tmi, které organizuje klášter Amaravati. Bylo rozhodnuto,
aby EBU uspo ádal ješt koncem roku setkání mladých lidí.
Uskute nilo se v N mecku koncem prosince.
Celé t i dny nebyly v novány jenom jednání, výbor pro
nás zorganizoval také výlet do Brugg. P ldenní výlet se
organizuje na každém zasedání, aby se lidé spolu více
seznámili a také trochu poznali zemi, v níž se setkání odehrává. V tšina ú astník se shodla na tom, že
nejvíce se toho „ud lá“ o p estávkách, b hem výletu p i neformálních setkáních.
Na záv r jsme se všichni spole n sešli, abychom si vyslechli
zprávy ze skupin. Mnoho zástupc projevilo zájem po ádat vým nné
návšt vy a seznamovat se více mezi sebou. Byla také schválena p íru ka o
EBU v angli tin , která bude rozeslána jednotlivým lenským
organizacím. Zástupci Polska si vyžádali možnost publikovat verzi
v polštin . Výbor EBU se bude snažit zviditelnit buddhismus v EU, hodn
tomu bude pomáhat paní Gabriela Rejchert, která je praktikující
buddhistka a jako zam stnanec EU ve Štrasburku m že zajistit d ležité
kontakty. Úsilí EBU sm uje k tomu, aby v evropském parlamentu byla
ustavena v rámci religiózní sekce také její buddhistická ást jako je tomu u
ostatních náboženství.
Letos bude výro ní zasedání op t na konci zá í, pravd podobn
v m ste ku Crew ve Walesu.
Jitka Hašková

