
 
 
21 de abril de 2020 
 
Sat Nam Caros Membros da nossa Comunidade 3HO, Sikh Dharma e KRI, 
 
Para responder às perguntas que surgiram recentemente em nossa comunidade, a CRT ampliou a 
seção de perguntas frequentes do nosso site. Compartilhamos com vocês algumas das novas 
perguntas e respostas. 
 
Qual foi o processo do CRT para a seleção de um investigador independente? 
A CRT considerou e entrevistou diversas opções de equipes de investigação. A CRT buscou uma 
empresa terceirizada imparcial que tivesse 1) experiência em investigar as difíceis questões de má 
conduta sexual, 2) treinamento apropriado em habilidades de entrevista e avaliação, 3) capacidade 
de estabelecer confiança com quem reporta danos, bem como com testemunhas, e 4) consciência 
sobre as questões específicas ao lidar com tais assuntos em um ambiente espiritualmente 
fundamentado.  
 
A CRT conduziu uma extensa análise de possíveis investigadores e descobriu que havia muito 
poucos que tinham toda a experiência relevante que acreditamos ser crítica para uma investigação 
completa. Concluímos isso:  
 

• Investigadores criminais, como agentes aposentados do FBI ou outras forças da lei, não 
eram apropriados, pois não se trata de uma investigação criminal ou litígio civil perante um 
tribunal, e eles não teriam a capacidade de obrigar o depoimento de testemunhas ou a 
produção de provas. 

• Investigadores de recursos humanos tinham ampla experiência em um "ambiente de 
trabalho" com assédio, mas não com má conduta sexual no contexto de uma comunidade 
espiritual.  

• Juízes e advogados são frequentemente desconfiados ou temidos, o que provavelmente 
desencorajaria a participação.  

 
An Olive Branch era singular e se destacava dos investigadores mais tradicionais. Eles satisfaziam 
nossos quatro requisitos críticos e tinham a experiência mais relevante de qualquer um dos 
indivíduos e firmas que entrevistamos. 
 



Quais são as qualificações e a experiência de An Olive Branch? 
Os três consultores da An Olive Branch que estão trabalhando neste projeto são todos membros 
fundadores, codiretores e mediadores certificados. Juntos, eles já assessoram e aconselharam 25 
organizações que sofreram alegações de má conduta ética por parte de um líder espiritual.  
 
An Olive Branch realizou cinco projetos para organizações budistas. Dos cinco, dois foram 
investigações independentes, incluindo entrevistar alunos que relataram danos e receber 
depoimentos de apoiadores de seus professores e testemunhas de refutação. Consequentemente, 
Um Ramo de Oliveira tem experiência em investigar as difíceis questões associadas à má conduta 
sexual, usando habilidades de escuta crítica e respondendo com sensibilidade tanto aos que 
relatam traumas quanto aos que defendem o acusado.  
 
Todos os consultores da An Olive Branch têm carreiras em diferentes áreas que os tornam bem 
qualificados para o trabalho exigido pela SSSC para realizar uma investigação independente. Eles 
têm formação e experiência em nível de pós-graduação na coleta e análise de dados qualitativos – 
dados obtidos através de entrevistas, observações e outras fontes.   
 
Como mediadores e facilitadores, eles sabem ouvir profundamente e fazer perguntas de sondagem 
para provocar detalhes e distinções importantes no que as pessoas dizem. Seus antecedentes de 
pesquisa lhes permitem fazer perguntas orientadas pelo conhecimento, percepção e prática das 
ciências sociais, enquanto suas habilidades e experiência em gestão de projetos apoiam pesquisas 
em larga escala.  
 
Por favor, visite o site da CRT frequentemente e compartilhe com outras pessoas para que possam 
obter informações precisas e oportunas enquanto buscamos a verdade e caminhamos juntos em 
direção ao entendimento e à cura. 
 
Sat Nam, 
 
Equipe de Resposta Colaborativa  
ssscresponseteam.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


