
 
 

 
21. aprill 2020 
 

Sat Nam, meie 3HO, Sikh Dharma ja KRI kogukonna liikmed! 
 
Meie kogukonnas hiljuti kerkinud küsimuste lahendamiseks on CRT laiendanud meie 
veebisaidi KKK osa. Soovime teiega jagada mõningaid uusi küsimusi ja vastuseid. 
 
Milline oli CRT sõltumatu uurija valimise protsess? 

CRT kaalus ja küsitles mitmeid uurijate kandidaate. CRT soovis erapooletut kolmandat 
osapoolt, kellel oleks 1) kogemus seksuaalse väärkäitumise raskete küsimuste uurimisel,  
2) sobiv ettevalmistus intervjuude läbi viimiseks ning hinnangute koostamiseks; 3) tõendatud 
võime luua usalduslik suhe nii kahju kaebajatega kui ka tunnistajatega ning 4) teadlikkus 
ainulaadsetest teemadest selliste küsimuste käsitlemisel spirituaalses kontekstis. 
 
CRT viis läbi võimalike uurijate põhjaliku analüüsi ja leidis, et väga vähe oli neid, kellel oli kogu 
asjakohane kogemus, mis meie arvates oli põhjaliku uurimise jaoks kriitilise tähtsusega. Me 
järeldasime, et: 

 

• Kriminaaluurijad, näiteks pensionile läinud FBI või muud õiguskaitseorganid, ei olnud 
sobivad, kuna see pole kriminaaluurimine ega tsiviilkohtumenetlus kohtus ning neil ei 
oleks võimet sundida tunnistajaid ütlusi andma ega tõendeid esitama. 

• Inimressursside Personali?uurijatel oli rohkesti kogemusi ahistamise, aga mitte vaimse 
kogukonna seksuaalse väärkäitumisega seotud juhtudega. 

• Kohtunikke ja juriste sageli ei usaldata või kardetakse ning see tõenäoliselt vähendaks 
osalemist. 

 
An Olive Branch oli ainulaadne ja erines traditsioonilistest uurijatest. Nad vastasid meie neljale 
kriitilisele nõudele ja neil oli kõigi intervjueeritud üksikisikute ja ettevõtete kohta kõige 
asjakohasem kogemus. 

 



Milline on An Olive Branch'i kvalifikatsioon ja kogemus? 

Kolm An Olive Branch konsultanti, kes selle projekti kallal töötavad, on kõik asutajaliikmed, 
kaasdirektorid ja atesteeritud vahendajad. Koos on nad nõustanud 25 organisatsiooni, kellel 
on väidetavaid vaimse juhi eetilisi väärkäitumisi. 
 
An Olive Branch on teinud viis projekti budistlikele organisatsioonidele. Viiest projektist kaks 
olid sõltumatud uurimised, sealhulgas küsitleti kahju kannatanud õpilasi ning saadi tunnistusi 
nende õpetaja toetajatelt ja süüdistusi ümber lükkavatelt tunnistajatelt. Sellest tulenevalt on 
An Olive Branchil kogemusi seksuaalse väärkäitumisega seotud keeruliste küsimuste uurimisel, 
kasutades selleks kriitilisi kuulamisoskusi ja reageerides tundlikult nii neile, kes teatavad 
traumakogemusest kui ka neile, kes kaitsevad süüdistatavat. 
 
Kõigil An Olive Branchi konsultantidel on töökogemus erinevates valdkondades, mis muudab 
nad SSSC poolt sõltumatu uurimise läbiviimiseks vajaliku töö tegemisel kõrgelt 
kvalifitseerituks. Neil on teaduskraad ja kogemus kvalitatiivsete andmete - intervjuude, 
vaatluste ja muude allikate kaudu - kogumisel ja analüüsimisel. 
 
Lepitajate ja toetajatena teavad nad, kuidas tähelepanelikult kuulata ja esitada põhjalikke 
uurivaid küsimusi, et jõuda oluliste detailide ja tunnusjoonteni inimeste ütlustes. Nende 
teadustöö taust võimaldab neil esitada küsimusi, mis põhinevad sotsiaalvaldkonna teadmistel, 
ülevaatel ja praktikal, samal ajal kui nende projektijuhtimisoskused ja kogemused on toeks 
suuremahuliste uurimiste läbiviimisel. 
 
Külastage CRT veebisaiti ja jagage seda teistega täpse ja ajakohase teabe saamiseks ajal mil 
otsime tõde ning liigume koos mõistmise ja tervenemise poole. 
 
Sat Nam, 
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