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Sat Nam, meie 3HO, Sikh Dharma ja KRI kogukonna liikmed: 
Alates 3. maist on Yogi Bhajani puudutavate väidete sõltumatu uurimise algusfaas lõppenud. Järgmiste 
nädalate jooksul jätkab An Olive Branch ühendust võtnud inimeste küsitlemist ning analüüsib ja töötleb 
saadud andmeid. 
 
Samal ajal kui ootame An Olive Branchilt uurimise tulemusi, tahame teiega jagada üksikasju väljakujunenud 
põhimõtete kohta, mis on aluseks sammudele, mida oleme astunud seksuaalse väärkäitumise väidetele 
reageerimiseks. See täpsustus võib olla abiks meie valitud tee mõistmisel.  
 
Jaanuaris 2020 avaldas Yogi Bhajani endine sekretär raamatu, milles kirjeldas üksikasjalikult oma kogemusi 
temaga, sealhulgas seksuaalsuhet. Vahetult pärast seda teatasid mitmed teised naised, sealhulgas endised 
töötajad, sotsiaalmeedias ja muu suhtluse kaudu tõsistest seksuaalse väärkäitumise süüdistustest. Need 
väited tekitasid suurt muret terves meie kogukonnas. Mittetulunduslike ja religioossete 
organisatsioonidena, mis on pühendunud tegutsemisele ausal viisil ning austades meie kogukonna kõiki 
liikmeid, oli vaja süüdistusi käsitleda asjakohaselt ja formaalselt. 
 
Meie kogukonna õpetused suunavad meid püüdlema õige tegutsemise poole, kohtlema kõiki austuse, 
kaastunde ja lahkusega ning toetama kõrgeimaid eetilisi norme. Me oleme pühendunud nende põhimõtete 
järgimisele ja oma organisatsiooni võime tugevdamisele, et täita oma pühendumus nendele väärtustele ja 
üksteisele. 
 
Seksuaalse väärkäitumise väited võivad tekitada kriisi mis tahes organisatsioonis ning vaimsete, usuliste, 
valitsusasutuste ja eraorganisatsioonide eksperdid üle kogu maailma on välja töötanud põhimõtted ja 
protseduurid vastavatele väidetele reageerimiseks. Need valideeritud lähenemisviisid peegeldavad meie 
kogukonna väärtusi ja vaimseid õpetusi ning oleme liikunud edasi, kasutades neid juhtpõhimõtetena.  
 

● Teadvustage väiteid. Oleme süüdistusi avalikult tunnistanud ja teinud tööd konfidentsiaalsuse ning 
kõigi osapoolte jaoks turvalise ja lugupidava protsessi tagamiseks. 

● Pange paika inimene või meeskond, kes juhib organisatsiooni sellest olukorrast läbi. Siri Singh 
Sahib Corporation moodustas kuue mittetulundusühingute ja tulundusühingute esindajaga 
koostöörühma (CRT), et reageerida kriisile ajatundlikult. 

● Tegutsege kiiresti ja arendage välja väidetele reageerimise protsess. CRT tuleb kokku mitu korda 
nädalas, et hinnata olukorda ja muutuvatele oludele kiiresti reageerida. 

● Ole läbipaistev ja suhtle sageli kõigi sidusrühmadega. Lisaks individuaalsele ja e-kirjavahetusele 
avasime veebisaidi, et pakkuda läbipaistvust ja olla kõigile keskseks suhtluspunktiks. Samuti oleme 
korduvalt kohtunud oma erinevate tütarorganisatsioonide esindajatega, et pakkuda neile meie 
protsessi kohta värskendusi. 

● Kaasake uurimise läbiviimiseks professionaalne ja neutraalne kolmas osapool. Valisime selle 
sõltumatu uurimise läbiviimiseks välja An Olive Branch'i, tuginedes kogemustele seksuaalse 



väärkäitumise keerulises küsimuses ja nende erilistele oskustele uurida seda laadi väidete 
paikapidavust vaimsete kogukondade puhul. 

● Pakkuge võimalus täielikuks ja tasakaalustatud osalemiseks uurimisprotsessis. Võimalus täies 
mahus osaleda on oluline, et An Olive Branch suudaks viia läbi tervikliku uurimise ning CRT on sellist 
osalemist julgustanud ja toetanud. An Olive Branch hindab kogu teavet, mida nad on uurimise 
käigus saanud ja kõiki isikuid, keda nad küsitlevad. 

● Tehke nõustamine kättesaadavaks neile, kes teatavad kahju kannatamisest. Oleme teinud 
konfidentsiaalse professionaalse nõustamise tasuta kättesaadavaks igaühele, kes väidab, et tema 
poolt teatatud väärkäitumisest tuleneb talle kahju. Meie otsus pakkuda neid nõustamisteenuseid ei 
tähenda järelduste tegemist jätkuvalt uurimisega seotud isikute või mõne meie organisatsiooni 
poolt. Neid teenuseid pakutakse kaastundest inimestele, kes võivad neist abi saada. 

● Ole sõltumatute uurimistulemuste osas läbipaistev. An Olive Branch veedab järgmised neli kuni 
kuus nädalat tõendite kogumisega, intervjuude tegemisega juba ühendust võtnud tunnistajatega 
ning pöördumisega potentsiaalselt asjakohast infot omavate isikute poole. Kui see töö on lõpule 
viidud, koostab An Olive Branch oma järeldused ja paneb kokku aruande, mida jagatakse avalikult. 
Kuigi eeldatav lõpuleviimise tähtaeg on juuni lõpus, võib see võtta pisut kauem, kuna juurdluses 
osaleda on otsustanud väga paljud isikud. 
 

See protsess on meile kui kogukonnale endiselt keeruline. Ülaltoodud sammude astumisel on meie sihiks 
olnud tegutseda oma kogukonna väärtustel põhinevalt ja austada kõiki. Meie eesmärk on otsida tõde ja 
töötada minevik läbi, et tagada kogukonnale jätkuv isetu teenimise võimalus ning õpetuste tulevik. Meie 
organisatsiooni juhtkond on pühendunud meie praeguste poliitikate ja protseduuride hindamisele, 
tagamaks, et esindame oma väärtusi kõiges, mida teeme praegu ja tulevikus. 
 
An Olive Branchi aruanne tähistab uurimise lõppu, kuid tunnistame, et see ei ole selle teekonna lõpp. Meie 
organisatsioonid on pühendunud kogu oma kogukonna kaasamisele, et uurida tervendamise võimalusi ja 
leida kõigile selge tee eduka tuleviku poole. 
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Selleks, et saada CRT kirju jooksvalt oma e-postile, saada kiri crt@ssscorp.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


