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18 februari 2020 
Beste 3HO, Sikh Dharma en KRI Community, 
 
Er zijn geloofwaardige beschuldigingen met betrekking tot seksueel wangedrag door Yogi 
Bhajan naar voren gekomen. Onze organisaties nemen deze beschuldigingen zeer serieus. 
We staan verenigd tegen machtsmisbruik, seksueel misbruik, elke vorm van uitbuiting en elk 
gebruik van seksualiteit als middel om schade aan te richten. 
 
Onze leringen begeleiden ons om naar de waarheid te kijken en de met moed en toewijding 
te zoeken naar die waarheid. Ondergetekenden zijn de leden van het “Collaborative 
Response Team” dat is gevormd om onze gemeenschapsorganisaties in deze situatie 
officieel te vertegenwoordigen. Wij hebben opdracht gegeven tot een onafhankelijk 
onderzoek door een derde partij om de waarheid en de omvang van de beschuldigingen in 
kaart te brengen zodat onze leden zich nu en in de toekomst veilig kunnen voelen. 
 
In de komende tijd zullen we u op de hoogte houden van de stappen in dit 
onderzoeksproces en geven we u als gemeenschap ook de gelegenheid om hieraan deel te 
nemen. 
 
We openen onze harten en bidden voor gerechtigheid en genezing van alle mensen. De 
organisaties 3HO, Sikh Dharma en KRI zijn toegewijd aan het handhaven van de waardigheid 
van alle mensen en aan de hoogste ethische waarden die horen bij dit pad van bewustzijn. 
We streven ernaar om volledig helder te handelen en ook naar ieders zorgen te luisteren. 
We zullen iedereen met respect behandelen en de waarheid en het beste resultaat voor alle 
partijen ondersteunen. 
 
"Waarheid is hoog, maar waarheidsgetrouw leven is nog hoger is." Guru Nanak Dev ji 
 
Sat Nam 
 
 
 


