
Head Sikh Dharma, 3HO ja KRI kogukondade liikmed 
 
Sat Nam. 2020. aasta alguses ilmnesid mitmed seksuaalse väärkäitumise süüdistused meie 
asutaja Siri Singh Sahib Bhai Sahib Harbhajan Singh Khalsa Yogiji (Yogi Bhajan) vastu. 
Mittetulundusühinguna, mis on pühendunud kõrgetele eetilistele standarditele, võttis Siri Singh 
Sahib Corporation (SSSC) ette ametlikud sammud selleks, et nende süüdistustega tegeleda. 
Me lõime selleks töögrupi Collaborative Response Team (CRT), mille ülesandeks oli 
süüdistuste käsitlemine läbipaistvalt ja operatiivselt. Seejärel tellis SSSC süüdistuste uurimise 
sõltumatult organisatsioonilt An Olive Branch’ilt (AOB). Kuna süüdistused esitati postuumselt, 
tehti kogu protsessi vältel jõupingutusi selleks, et Yogi Bhajani õpilastel ja toetajatel oleks tema 
nimel võimalik kõneleda. Ei SSSC, CRT ega ükski teine meie organisatsioonide 
tütarettevõtetest pole mõjutanud An Olive Branch’i poolset protsessi või raportit. SSSC juhatus 
soovib südamest tänada An Olive Branch’i ja kõiki neid, kes protsessis osalesid. 
 
Jagame raportit toimetamata ja terviklikul kujul. Uurimine järeldas, et süüdistatud käitumine 
suurema tõenäosusega toimus, kui et ei toimunud. Nagu kirjeldatud detailsemalt selle kirja lõpus, 
võtavad SSSC ja seotud organisatsioonid ette koheseid samme selleks, et raportis leituga 
tegeleda, aidata neid, kes on kahju kannatanud ja edendada tervenemist meie kogukonnas.  
 
Raportit on raske lugeda. Palun olge teadlikud, et raport sisaldab seksuaalse väärkäitumise 
piltlikke kirjeldusi ja inetut kõnepruuki, mis võivad teil lugejatena esile kutsuda tugevaid 
reakstioone. Palun lugege terviklikku raportit siit. 
 
Me loodame, et avaldatud raport võimaldab terveneda neil, kes said kannatada. 
Organisatsioonina seisab SSSC vastamisi paljude väljakutsetega, mis tulenevad raportis leitust, 
kuid palun teadke, et kannatanutele abi pakkumine on meie kõrgeim prioriteet. Nagu allpool 
kirjeldatud, siis üks sammudest, kuidas me saame pakkuda tuge, on luua kaastundliku 
leppimise programm, mis põhineb taastava õigluse põhimõtetel. Jagame programmi kohta 
täiendavat infot selle loomise ja rakendamise vältel. 
 
Me tunnustame kannatanute julgust oma kogemusi jagada. Niisamuti tunnustame me neid, kes 
samuti kannatasid, kuid jätsid neist kogemustest teatamata. Oleme südames teiega ja soovime 
teile pakkuda turvalist tervenemise ruumi. Raporti materjalide lugemine pole võrreldav nende 
kogemustega, mida kannatanud on kirjeldanud. Nende julgus aitab meil kõigil kõndida tõe, 
muutuste ja leppimise teed.  
 

 
 
 
 



SSSC on kuulanud kõikide meie kogukonna gruppide hääli, me oleme teile tänulikud teie 
südamlike ja kirglike sõnavõttude eest. Oleme osalenud Khalsa Nõukogus ja olnud olemas 
Kuulamistuuri kõnede ajal. Oleme ka ise läbi viinud Zoom kõnesid, et kuulata, mis kogukonnal 
on öelda. Oleme lugenud ja võtnud arvesse kõike, mis meieni on jõudnud e-mailide, 
petitsioonide ja sõnumite vahendusel. Oleme andnud endast parima, et vastata paljudele teie 
küsimustele ja muredele CRT kommunikatsiooni ja Korduma Kippuvate Küsimuste kaudu. 
Siiski, me mõistame, et selle raporti teema ja tõsidus on tohutu ning et võib jääda tugevaid 
seisukohti, millele pole kiireid lahendusi. Me tunnistame ja mõistame meie ees oleva ülesande 
määratut ulatust ning, arvestades neid väljakutseid, mis meid ees ootavad, me tunnistame ja 
mõistame, et see võtab aega ja meie kõigi ühist panust, et seda missiooni edasi viia. 
 
Me tunnistame, et ka meil endil, meie organisatsioonide ja kogukonna liikmetel võib võtta aega, 
et seedida, protsessida ja integreerida endasse raporti tagajärjed. Samal ajal kui Yogi Bhajani 
õpetused on kõrgelt hinnatud ja väärtustatud ülemaailmselt, mõistame me, et võib olla 
keeruline ühitada raporti järeldusi mehega, kes inspireeris oma eluajal tuhandeid inimesi. Me 
otsime edasiliikumiseks teed, mis taastab usu ja usalduse nende jaoks, kes otsivad meie 
organisatsioonidelt ja õpetustest ülendatust ja inspiratsiooni. 
 
Usu ja usalduse taastamine nõuab seda, et me vaataksime lähemalt enda ja oma 
organisatsioonide sisse. Raportis kirjeldatud käitumine ei vasta meie organisatsioonide 
väärtustele. SSSC ja kõik tema tütarettevõtted seisavad ühiselt seksuaalse väärkäitumise ja 
mistahes väärkohtlemise vastu. Oleme pühendunud sellele, et luua ja hoia alal turvalist 
keskkonda kõigi jaoks, kes meie tegevustes kaasa löövad. SSSC on pühendunud, et veelgi 
enam tugevdada meie organisatsioonide eetika-, vastavuse ja täideviimise eeskirju ja 
programme ning võtab selleks ette reaalseid samme. Kõik meie organisatsioonid võtavad oma 
kohustusi tõsiselt selleks, et kindlustada turvaline ja austav ruum kõikidele, kes tulevad õppima 
ja praktiseerima joogalikke ja dharmilikke õpetusi, mis on meie spirituaalsuse aluseks ja meie 
kogukondade vundamendiks. 
 
Kuigi selle uurimise tulemused mõjutavad meid sügavalt, nii individuaalsel kui kollektiivsel 
tasandil, sõltub meie kogukonna tulevik sellest, et meil oleks selge arusaamine meie mineviku 
kohta. Me mõistame, et viimased kuud on meie kogukonna liikmete jaoks olnud väga valulikud 
ning seetõttu on tekkinud teatud polariseerumise tase. Nii nagu need süüdistused on tekitanud 
tugevaid arvamuste lahknemisi kogukonna siseselt, on samasuguseid lahkarvamusi tekkinud 
ka SSSC juhatuses. Mitte kõik juhatuse liikmed ei näe An Olive Branch’i protsessi ja raportit 
ühtsel viisil. Niisamuti nagu on igal meie kogukonna liikmel oma reaktsioon raporti sisule. 
 
Me mõistame, et uurimisprotsess tõstatas paljude jaoks meie kogukonnas üles teemasid. 
Mõned kogukonnaliikmed on olnud tõsiselt mures teatud protsessi elementide osas. SSSC 
avaldab õige pea kirja, mis käsitleb neid muresid põhjalikult. Antud raport on alguseks 
püüdlusele selgitada välja tõde meie kogukonna mineviku kohta. Ja tööd selle nimel tuleb 
tulevikus kindlasti veel palju teha.   
 
Paljud meie ülemaailmse kogukonna liikmetest on samuti väljendanud muret selle üle, et need 
süüdistused leidsid aset aastakümneid tagasi, enne kui nad olid seotud 3HO, KRI või Sikh 
Dharma’ga. Paljud õpilased ja õpetajad on meie organisatsioonidega liitunud peale seda kui 
Yogi Bhajan lahkus oma füüsilisest kehast aastal 2004. Neil on väga tugev positiivne kogemus 
Yogi Bhajani poolt läände toodud spirituaalse praktika osas ning nad on kohalikul tasandil üles 
ehitanud imelisi programme, mis nendel õpetustel baseeruvad. Me austame seda ajal, mil meie 
kogukond liigub edasi, kuna tema poolt tehtud töö väärtust kinnitavad jätkuvalt inimeste 
kogemused selle praktikaga. 
 
 
 
 



Me mõistame ka, et terve põlvkond elas, töötas ja teenis otseselt koos Yogi Bhajaniga. See 
pärandi põlvkond ehitas üles meie ülemaailmse kogukonna vundamendi ja meie 
organisatsioonid. Nende inimeste pühendumine nende aastakümnete vältel lähtus puhtast 
inspiratsioonist teha seda, mida nad said, et aidata muuta maailm tervemaks, rõõmsamaks ja 
ülevamaks kohaks. Me mõistame, et edasi liikudes peame me austama nende teeneid, samal 
ajal kui me minevikku uuesti läbi vaatame ja jõuame selles osas parema arusaamiseni. 
 
SSSC on pühendunud sellele, et luua keskkond, kus me kõik tunneme, et saame osaleda 
aruteludes mineviku ja tuleviku üle. Pakkudes turvalist paika, me loodame, et meie erinevate 
vaadetega kogukonna liikmed on võimelised koos arutlema ja olema üksteise poolt ära 
kuulatud. Meie palveks on, et meie kollektiivne dialoog valgustab meie teed tulevikku. 
 
Meie tervenemise protsessi alguses me mõistame, et meil on palju tööd vaja ära teha ja meil 
pole veel kõiki vastuseid. Sammud, mis me astume selleks, et väljakutse vastu võtta, on 
alljärgnevad, ja me kutsume kõiki oma kogukonna liikmeid protsessist aktiivselt osa võtma: 
 

1. Me alustame programmiga Kaastundlik Leppimine, mis baseerub taastava õigluse 
tõestatud põhimõtetel. Oleme hetkel valimas professionaalset konsultanti, kes töötaks 
nii meie ülemaailmse kogukonnaga kui ka kannatanutega, et selline programm luua ja 
rakendada. 

 
2. Me vaatame üle kõikide meie organisatsioonide, sündmuste ja õpetuskeskkondade 

eeskirjad ja tegevused tagamaks, et nad täidavad meie poolt sõnastatud väärtusi - olla 
avatud, tervitav, lugupidav ja turvaline kõigi jaoks. 

 
3. Eetika ja Kutsestandardite Büroo (The Office of Ethics and Professional Standards ehk 

EPS) kaasas hiljuti välise konsultandi, et vaadata üle oma eeskirjad ja protseduurid 
tegemaks kindlaks, et need vastaksid parimatele praktikatele, kuna EPS’i tööks on 
hoida alal 3HO kogukondade, kundalini jooga õpetajate, KRI õpetajate koolitajate ja 
Sikh Dharma rahvusvaheliste saadikute eetilisust ja väärikust. Hindamine käib ja me 
rakendame kõik soovitatud muudatused. 

 
4. Me tunnistame ja uurime jätkuvalt oma minevikku selleks, et mõista, milliseid käesoleva 

hetke muudatusi on vaja ellu viia. Me jätkuvalt hindame kõiki parendusi, mida oleme 
teinud ja teeme muudatusi, kui vaja. Lõpetuseks, me oleme pühendunud, et võtta ette 
vajalikke samme tagamaks, et meie organisatsioonid pakuvad kõigile kogukonna 
liikmetele turvalist ja kaitsvat keskkonda ning me reageerime asjakohaselt ja kiiresti, kui 
ilmnevad süüdistused kannatuste tekitamises. 

 
Me soovime jätkuvalt olla ühenduses meie ülemaailmse kogukonnaga, et pakkuda ruumi, kus 
me saame kuulata, mis kogukonnal on öelda, koguda tagasisidet läbi Kuulamistuuri foorumite, 
et toimuksid arutelud ja tervenemine, ning luua pikaajaliselt toimivad mehhanismid tagasiside 
saamiseks. Me avardame oma võimekust kogukonda rohkem kuulata. 
 
Võtab aega, enne kui leiame tee, kuidas meie kogukond ja organisatsioonid saavad edasi 
liikuda. See nõuab sügavaid ja ehedaid vestlusi ülemaailmse kogukonna lõikes. Palun hoidke 
kõiki kannatanuid, kogu kogukonda ja tulevikku oma palvetes. Guru Ram Dasi teadlikkus on 
igaühes meis olemas. Me usaldame, et Särav Teadlikkus juhatab jätkuvalt meie kollektiivseid 
samme teel edasi. 
 
 
Siiralt teie, 
 
Siri Singh Sahib Corporation 
 
 


