
 

 

4 maart 2020 
 
Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI gemeenschap, 
 
Na een zorgvuldige due dilligence hebben we de organisatie An Olive Branch (https://www.an-olive-
branch.org) geselecteerd om het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen ten opzichte van Yogi Bhajan 
te leiden. An Olive Branch werd gekozen omwille van hun uitgebreide ervaring met het uitvoeren van grondige 
en meedogende onderzoeken naar aantijgingen van deze aard voor spirituele gemeenschappen wereldwijd. Zij 
verzamelen achtergrond informatie en zij verwachten op woensdag 11 maart met de individuele gesprekken 
te kunnen starten. 
 
Om de waarheid te achterhalen en de healing die nodig is te laten plaatsvinden zullen de onderzoekers 
trachten te praten met alle individuen die misbruik gerapporteerd hebben en ook met alle potentiele getuigen 
die informatie kunnen geven om deze aantijgingen van seksueel misbruik te bevestigen of tegenspreken. We 
moedigen mensen aan om in vertrouwen te spreken over hun ervaringen met An Olive Branch en wij hebben 
niet de intentie om iemand het zwijgen op te leggen. Zij zijn bezig met het opzetten van een specifiek email 
adres dat voor dit doel actief zal blijven tot donderdag 30 april. Wij zullen jullie dit adres doorgeven op 
woensdag 11 maart, zodra het actief is. 
 
Zodra het onderzoek rond is, zal An Olive Branch een rapport met hun bevindingen voorbereiden, daarbij zorg 
dragend voor de confidentialiteit rond persoonlijke of gevoelige informatie uit respect voor de privacy van de 
deelnemers. Dit rapport verwachten we publiek te kunnen maken in Juni. 
 
Het Collaborative Response Team is het enige officiële kanaal dat SSSC, KRI, 3HO, SDI en onze andere nonprofit 
organisaties vertegenwoordigt in deze materie. We streven ernaar om transparant te zijn bij het formuleren 
van antwoorden op deze aantijgingen, en we blijven de gemeenschap informeren tijdens het verloop van dit 
onderzoek door het plaatsen van updates op ssscresponseteam.org. Samen staan we verenigd tegen 
machtsmisbruik, seksueel misbruik, elke vorm van uitbuiting en elk gebruik van seksualiteit als een manier om 
schade te berokkenen. Wanneer iemand bezorgd is of klachten heeft die niet rechtstreeks met dit onderzoek 
te maken hebben, moedigen wij hen aan om contact op te nemen met het bureau voor Ethiek en professionele 
standaarden op eps@epsweb.org. Wij zullen de zaak beantwoorden met liefde en respect. 
 
Sat Nam, 
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