
 
18 de maio de 2020 
 
Sat Nam Caros membros de nossa comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI:  
 
No dia 3 de maio, a fase de admissão da investigação independente sobre as alegações envolvendo Yogi 
Bhajan foi concluída. Durante estas próximas semanas, An Olive Branch continuará entrevistando as 
pessoas que os contataram e passará pelo processo de análise e processamento dos dados que receberam.   

Enquanto aguardamos os resultados da investigação da An Olive Branch, queremos compartilhar com vocês 
detalhes sobre os princípios que norteiam os passos que tomamos a fim de responder às alegações de má 
conduta sexual. Este esclarecimento pode ser útil para entender o caminho que estamos trilhando.  

Em janeiro de 2020, uma ex-secretária de Yogi Bhajan publicou um livro que detalha suas experiências com 
ele, incluindo uma relação sexual. Pouco tempo depois, uma série de alegações graves de má conduta 
sexual foram relatadas por outras mulheres, incluindo ex-funcionários, nas mídias sociais e através de 
outras comunicações. Essas alegações criaram uma grande preocupação em toda a nossa comunidade. 
Como organizações sem fins lucrativos e religiosas com o compromisso de agir com integridade, e por 
respeito a todos os membros de nossa comunidade, foi necessário tratar as alegações de forma apropriada 
e formal.  

Os ensinamentos de nossa comunidade nos guiam a lutar por uma ação justa, a tratar a todos com 
respeito, compaixão e bondade, e a apoiar os mais altos padrões éticos. Estamos comprometidos em viver 
de acordo com esses princípios e em fortalecer a capacidade de nossa organização em cumprir nosso 
compromisso com esses valores e uns com os outros.  

Alegações de má conduta sexual podem criar uma crise para qualquer organização, e especialistas de 
organizações espirituais, religiosas, governamentais e privadas em todo o mundo desenvolveram princípios 
e procedimentos para responder a alegações desta natureza. Essas abordagens validadas espelham os 
valores e os ensinamentos espirituais de nossa comunidade, e nós atuamos usando-os como princípios 
orientadores.  

• Reconhecer as alegações. Reconhecemos as alegações publicamente e trabalhamos para garantir a 
confidencialidade e um processo seguro e respeitoso para todas as partes. 

• Providenciar para que uma pessoa ou uma equipe conduza a instituição através da situação. A Siri 
Singh Sahib Corporation formou uma Equipe de Resposta Colaborativa (CRT) de seis representantes 
das organizações sem fins lucrativos e das com fins lucrativos para dar uma resposta para a crise 
em tempo hábil. 

• Agir prontamente e desenvolver um processo para responder às alegações. A CRT se reúne várias 
vezes por semana para avaliar a situação e responder rapidamente às circunstâncias dinâmicas. 

• Ser transparente e se comunicar com frequência com todas as partes interessadas. Além das 
comunicações individuais e por email, lançamos um website para proporcionar transparência e 
servir como ponto central de comunicação para todos. Além disso, nos reunimos repetidamente 



com grupos de nossas diversas organizações constituintes para fornecer-lhes atualizações sobre 
nosso processo. 

• Envolver um profissional terceirizado e neutro para conduzir a investigação. Selecionamos a An 
Olive Branch para conduzir esta investigação independente com base na experiência que possuem 
com a difícil questão da má conduta sexual e suas habilidades específicas na investigação de 
alegações desta natureza para as comunidades espirituais.  

• Proporcionar a oportunidade de uma participação plena e equilibrada no processo de 
investigação. Uma oportunidade de participação plena é importante para a capacidade da An Olive 
Branch conduzir uma investigação completa, e a CRT tem encorajado e apoiado esta participação. A 
An Olive Branch avaliará todas as informações que receber e as entrevistas que realizar durante o 
curso da investigação. 

• Disponibilizar aconselhamento para aqueles que relatam danos. Disponibilizamos 
aconselhamento profissional confidencial, sem qualquer custo, a qualquer indivíduo que faça uma 
declaração de dano devido à má conduta denunciada. Nossa decisão de oferecer esses serviços de 
aconselhamento não é uma indicação de quaisquer conclusões que estejam sendo tiradas por 
aqueles envolvidos na investigação contínua ou por qualquer uma de nossas organizações. Estes 
serviços são oferecidos por compaixão para indivíduos que possam considerá-los oportunos. 

• Seja transparente com as conclusões da investigação independente. A An Olive Branch passará as 
próximas quatro a seis semanas terminando a coleta de provas, completando entrevistas com 
testemunhas que já entraram em contato, e contactar indivíduos com informações potencialmente 
relevantes. Uma vez terminado esse trabalho, a An Olive Branch compilará suas descobertas e 
preparará um relatório que será compartilhado publicamente. Embora a data prevista de conclusão 
seja no final de junho, é possível que demore um pouco mais devido ao grande número de 
indivíduos que optaram por participar na investigação. 

Este processo continua a ser um desafio para nós como comunidade. Ao tomar os passos descritos acima, 
nosso compromisso tem sido agir com base nos valores de nossa comunidade e por respeito a todos. 
Nossos objetivos são buscar a verdade e abordar o passado para assegurar o futuro do serviço e dos 
ensinamentos de nossa comunidade. Nossa liderança organizacional está comprometida em avaliar nossas 
políticas e procedimentos atuais a fim de assegurar que representamos nossos valores em tudo o que 
fazemos, agora e no futuro.  
 
O relatório da An Olive Branch marcará o fim da investigação, mas reconhecemos que não será o fim 
desta jornada. Nossas organizações estão empenhadas em envolver toda a nossa comunidade para 
explorar caminhos de cura e encontrar um caminho claro para um futuro de sucesso para todos.  
 
Sat Nam, 
  
Equipe de Resposta Colaborativa  
ssscresponseteam.org 
  
Para optar por receber as atualizações da CRT por e-mail, envie sua solicitação para crt@ssscorp.org. 
 
 
 
 
 
 


