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Sat Nam beste leden van onze 3HO, Sikh Dharma en KRI gemeenschap: 

 

Sinds 3 mei is de intakefase van het onafhankelijke onderzoek naar de aantijgingen 

waarbij Yogi Bhajan betrokken is, afgerond. In de komende weken gaat An Olive 

Branch door met het interviewen van diegenen die contact met hen opnamen. En, de 

verzamelde gegevens worden verder geanalyseerd en verwerkt.  

Terwijl we wachten op de resultaten van het onderzoek van An Olive Branch, willen we 

u de principes meedelen waardoor we ons lieten leiden bij de stappen die we 

ondernamen om op de beschuldigingen van seksueel wangedrag te reageren. Deze 

verduidelijking kan nuttig zijn bij het begrijpen van de gevolgde weg. 

In januari 2020 publiceerde een voormalig secretaresse van Yogi Bhajan een boek over 

haar ervaringen met hem, waaronder een seksuele relatie. Kort daarna werden een 

aantal ernstige beschuldigingen van seksueel wangedrag gemeld door andere vrouwen, 

waaronder voormalige stafleden, op sociale media en via andere communicaties. Deze 

beschuldigingen veroorzaakten veel bezorgdheid in onze gemeenschap. Als non-profit 

en religieuze organisaties die zich ertoe verbinden integer te handelen en uit respect 



 

 

voor alle leden van onze gemeenschap, was het noodzakelijk om deze aantijgingen op 

gepaste en formele wijze te behandelen. 

Volgens onze teachings streven wij naar rechtvaardige actie, willen we iedereen met 

respect, mededogen en vriendelijkheid behandelen en willen we de hoogste ethische 

normen volgen. Wij verbinden ons ertoe die principes na te leven en om het vermogen 

van onze organisatie te versterken om ons toe te wijden aan onze waarden en elkaar. 

Beschuldigingen van seksueel wangedrag kunnen voor elke organisatie een crisis 

veroorzaken, en experts van spirituele, religieuze, overheids- en particuliere 

organisaties over de hele wereld hebben principes en procedures ontwikkeld om te 

reageren op beschuldigingen van deze aard. Deze gevalideerde benaderingen 

weerspiegelen de waarden en spirituele leringen van onze gemeenschap en we hebben 

ze in onze aanpak als leidende principes gebruikt. 

• Erken de aantijgingen. We hebben de beschuldigingen publiekelijk erkend en 

hebben er alles aan gedaan om de vertrouwelijkheid en een veilig en respectvol 

proces voor alle partijen te waarborgen. 

• Stel een persoon of een team aan die de organisatie door de situatie heen 

leidt. De Siri Singh Sahib Corporation vormde een Collaborative Response 

Team (CRT) van zes vertegenwoordigers van de non-profit- en profit 

organisaties om een tijdig antwoord op de crisis te bieden. 

• Handel snel en ontwikkel een proces om op de beschuldigingen te 

reageren. De CRT komt meerdere keren per week bijeen om de situatie te 

beoordelen en snel te reageren op veranderende omstandigheden. 

• Wees transparant en communiceer vaak met alle belanghebbenden. Naast 

individuele en e-mailcommunicatie, hebben we een website gelanceerd om 



 

 

transparantie te bieden en we stellen ons op als centraal communicatiepunt voor 

iedereen. We hebben ook herhaaldelijk groepen van onze verschillende 

samenstellende organisaties ontmoet om hen updates over ons proces te 

verstrekken. 

• Schakel een professionele en neutrale derde partij in om het onderzoek uit 

te voeren. We hebben An Olive Branch geselecteerd om dit onafhankelijke 

onderzoek uit te voeren op basis van haar ervaring met de moeilijke kwestie van 

seksueel wangedrag en haar specifieke vaardigheden bij het onderzoeken van 

beschuldigingen van deze aard voor spirituele gemeenschappen. 

• De mogelijkheid bieden voor een volledige en evenwichtige deelname aan 

het onderzoeksproces. Een mogelijkheid voor volledige deelname is belangrijk 

voor het vermogen van An Olive Branch om een volledig onderzoek uit te 

voeren, en de CRT heeft deze deelname aangemoedigd en ondersteund. An 

Olive Branch beoordeelt alle informatie die ze ontvangen en de personen die ze 

tijdens het onderzoek interviewen. 

• Maak counseling beschikbaar voor degenen die schade melden. We hebben 

kosteloos vertrouwelijke professionele counseling beschikbaar gesteld aan elke 

persoon die beweert schade te hebben geleden door het wangedrag dat zij 

hebben gemeld. Onze beslissing om deze counselingdiensten aan te bieden, is 

geen indicatie dat er conclusies worden getrokken door degenen die betrokken 

zijn bij het voortdurende onderzoek of door een van onze organisaties. Deze 

diensten worden aangeboden uit medeleven voor individuen die ze misschien 

nuttig vinden. 

• Wees transparant met de onafhankelijke onderzoeksresultaten. An Olive 

Branch zal de komende vier tot zes weken besteden aan het afronden van het 



 

 

verzamelen van bewijs, het afronden van interviews met getuigen die al contact 

hebben gehad en contact opnemen met personen met potentieel relevante 

informatie. Zodra dat werk is voltooid, zal An Olive Branch haar bevindingen 

verzamelen en een rapport opstellen dat openbaar zal worden gedeeld. Hoewel 

de verwachte einddatum eind juni is, kan het iets langer duren vanwege het zeer 

grote aantal personen dat ervoor heeft gekozen om aan het onderzoek deel te 

nemen. 

Dit proces blijft een uitdaging voor ons als gemeenschap. Bij het nemen van de 

hierboven beschreven stappen was het onze inzet om te handelen op basis van de 

waarden van onze gemeenschap en uit respect voor iedereen. Onze doelen zijn om de 

waarheid te zoeken en het verleden aan te pakken om de toekomst van onze 

dienstverlening en de teachings te verzekeren. Onze leiders op organisatorisch vlak 

zetten zich in om ons huidige beleid en onze procedures onder de loepe te nemen om 

ervoor te zorgen dat we onze waarden vertegenwoordigen in alles wat we doen, nu en 

in de toekomst. 

Het rapport van An Olive Branch markeert het einde van het onderzoek, maar we 

erkennen dat dit niet het einde van deze reis zal zijn. Onze organisaties zetten zich in 

om onze hele gemeenschap te betrekken bij het verkennen van mogelijkheden tot 

healing en het vinden van een duidelijk pad naar een succesvolle toekomst voor 

iedereen. 

 

Sat Nam, 

Collaborative Response Team 

ssscresponseteam.org 



 

 

To opt in to receive CRT updates emailed to you directly, send your request 

to crt@ssscorp.org. 


