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Met elkaar in gesprek
De module ethische gespreksvoering is gebaseerd op drie
gespreksmethoden die elkaar aanvullen bij het komen tot een goed
gesprek en het nemen van een afgewogen beslissing over een ethische
kwestie. De module bereidt docenten erop voor om leerlingen /
studenten hierbij te begeleiden met het oog op hun toekomstige
beroepspraktijk. De drie gespreksvormen zijn: Socratisch gesprek, Deep
democracy, Compassievolle reflectie

Het Socratisch gesprek is een gesprektsmethode die erop gericht is de
vooronderstellingen van de deelnemers bloot te leggen ten aanzien van
zaken die vanzelfsprekend lijken. Dit gebeurt door toepassing van de
socratische deugden: luisteren, doorvragen, geduld en
doorzettingsvermogen om de ander (en zichzelf) werkelijk te verstaan,
vooroordelen opschorten en bereid zijn de eigen mening te herzien. 

Deep democracy is een gespreksmethode die erop gericht is om behalve
de la la la la la la (de stem van de meerderheid) ook de li (het
afwijkende geluid, de stem van de minderheid) te horen en recht te
doen. De wijsheid van de minderheid wordt aan het
meerderheidsstandpunt toegevoegd. Als dat niet mogelijk blijkt,
bijvoorbeeld omdat de stemmen staken, wordt in de onderstroom
gezocht naar wat er in het groepsonbewuste speelt en hier wordt op
veilige wijze ruimte voor gemaakt.
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Is het bij deep democracy bijvoorbeeld ‘not done’ om je als
gespreksleider te bemoeien met de kwaliteit van spreken (mensen laten
elkaar bijvoorbeeld niet uitspreken), een socratisch gesprek biedt die
mogelijkheid wel. Is het bij een socratisch gesprek ‘not done’ om als
gespreksleider partijdig te zijn, deep democracy en compassievolle
reflectie bieden technieken om met de eigen partijdigheid om te leren
gaan. Zijn het socratische gesprek en compassievolle reflectie niet op
besluitvorming gericht, deep democracy is dat juist wel. Bestaat bij deep
democracy de mogelijkheid een belanghebbende over het hoofd te zien,
namelijk een partij buiten de eigen groep, bij compassievolle reflectie
wordt daarnaar actief op zoek gegaan.

Compassievolle reflectie is erop gericht om plaats te maken voor de
schaduw, dat wat naar eer en geweten niet wordt gezien door het
individu of de hele groep, zoals gevolgen van handelingen die niet in het
besluitvormingsproces zijn meegenomen. Te denken valt aan
consequenties voor mensen, dieren, planten, micro-organismen en de
aarde die we bewonen, die we niet als vanzelf in het
besluitvormingsproces meenemen, maar waar actief naar gezocht moet
worden om ons ervan bewust te worden.
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