
 
 
 
 
 
Tunnustamine, vabandamine ja heastamisprogrammi väljakuulutamine 
 
7. aprill 2022 
 
SSSC ja kõigi meie sidusorganisatsioonide nimel jagame seda avaldust Sikh Dharma ja 
Kundalini jooga kogukonnaga meie jätkuva töö kohta, et tunnistada praeguste ja endiste 
kogukonnaliikmete erinevaid vigastuste kogemusi ja õppida neist ning tervendada meie 
globaalset kogukonda. 
 
Meie kogukonna asutaja Yogi Bhajan suri peaaegu kaks aastakümmet tagasi.  Viimase kahe 
aasta jooksul on Yogi Bhajani ja teiste meie kogukonna juhtide kohta esitatud teateid 
kahjustuste kohta, samuti on järgmise põlvkonna liikmed esitanud teateid meie 
kooliprogrammides saadud kogemuste kohta.  Oma eelnevates teatistes oleme selgitanud, 
milliseid otseseid samme me astusime, et teha kindlaks nende kahjurünnakute ulatus, ning 
millised on meie järgmised sammud vastamiseks.  Nende jõupingutuste hulka kuulus ka 
välise grupi An Olive Branch kaasamine, kes kogus, vaatas läbi ja esitas aruandeid nii valusate 
kui ka positiivsete kogemuste kohta Yogi Bhajaniga.  Meie organisatsioonis on olnud 
lahkarvamusi, kui me töötame selle teabe mõistmiseks. 
 
Me jagasime avalikult selle töö protsessi ja tulemusi, et saaksime neid küsimusi ühiselt 
tundma õppida.  Kogutud teave oli oluline, et hinnata, kuidas kõige paremini pakkuda 
kogukonnale tervenemist.  See kinnitas juhatusele, et meie kogukonnas on liikmeid, kes 
kannatavad ja paljud on väljendanud vajadust toetuse, tegevuse ja muutuste järele.  Nagu 
oleme varem kinnitanud, oleme pühendunud õppimisele ja kasvamisele, et tagada, et meie 
kogukond oleks turvaline ja toetav koht, mis peegeldab meie sügavaimaid väärtusi. 
 
Alates 2020. aasta augustist hakkasime järgima kaastundliku leppimise teed, mis hõlmas 
ruumi loomist ja aktiivset kuulamist kõikidele kogukonna murekohtadele, mis tahes 
küsimuses, mis on meie järgmiste tegevuste alus.  Selle jõupingutuse käigus astus rohkem 
kogukonnaliikmeid esile ja avalikustas oma kahjulikud kogemused meie kogukonnas.  Need 
kogemused hõlmasid kahju meie koolides Indias ja teistes noorteprogrammides, alates 
erinevatest väärkohtlemistest kuni hooletusse jätmise ja halbade elamistingimusteni. 
 
Jagatud kogemused olid ja on jätkuvalt väga valusad.  Paljud meie juhatuse ja kogukonna 
liikmed käisid nendes koolides või saatsid sinna oma lapsed ning paljud alles nüüd hakkavad 
oma kogemusi mõistma.  Need endised õpilased, kes on nüüdseks täiskasvanud, on meie 
kogukonna tuleviku oluline osa ja me oleme täielikult pühendunud nende toetamisele.  
Seetõttu võtame need aruanded vastu südamest sooviga toetada iga endise õpilase 
paranemist, kellel oli mõnes neist koolidest või programmidest ükskõik millises vormis 
kahjulik või kahjustav kogemus. 
 



Tunnistame, et üks meie suurimaid organisatsioonilisi puudujääke oli see, et me ei kuulanud 
ega tunnustanud neid, kes kogesid aastate jooksul meie juhtkonna poolt, meie koolides või 
meie kogukondades kahju.  Liiga sageli võeti nende hääled vastu vaikides või umbusaldades.  
Me näeme, kui palju julgust oli vaja, et üksikisikud astuksid esile, et neid keerulisi küsimusi 
valgustada, ja me täname iga inimest, kes oli valmis oma kogemusi jagama.  Te olete tõstnud 
teadlikkust nendest olulistest probleemidest ja muutuste nõudmisest ning me tahame, et te 
teaksite, et oleme teid kuulnud.  Tunnistame teie meiega jagatud valu ja kannatusi ning 
oleme pühendunud kaastundlikule ja toetavale reageerimisele. 
 
Kuigi me ei saa väita, et teame iga inimese valu täielikku ulatust, kahetseme sügavalt kõiki 
kannatusi meie kogukonnas, sealhulgas väärkohtlemist, hooletusse jätmist ja muid tõsiseid 
kahjustusi, mida naised, järgmise põlvkonna liikmed ja teised on jaganud.  Igale inimesele, 
kes on viimase viiekümne aasta jooksul, mil meie kogukond on eksisteerinud, kannatanud 
ükskõik millise meie kogukonnaga seotud isiku poolt põhjustatud ebaõigluse all, palume 
siiralt ja ühemõtteliselt vabandust.  Me võtame vastutuse meie kui organisatsiooni rolli eest 
igas olukorras, kus inimene sai kannatada.  Samuti tunnistame, et vabandamise sõnad on 
vaid algus - nende sõnadega peavad kaasnema ka teod. 
 
Praeguseks on meie kaastundliku lepituse protsess hõlmanud kahjude kohta käivate teadete 
kogumist, täiendavate ärakuulamiste läbiviimist ja nõustamise pakkumist kõigile, kes seda 
vajavad.  Olulise järgmise sammuna selles protsessis anname täna teada, et juhatus on 
ühehäälselt heaks kiitnud sõltumatu tervendus- ja heastamisprogrammi rakendamise.  Selle 
vabatahtliku heastamisprogrammi kaudu pakume oma pühendumust, et me võtame endale 
kirjeldatud kahju ning pühendame oma tähelepanu ja ressursid abivajajate aitamisele.  Me 
astume selle olulise sammu kogukonna jaoks, teades, et ametlik heastamisprogramm ei ole 
selle teekonna lõpp.  Meie töö peab jätkuma veel kaua pärast selle konkreetse programmi 
lõppu, sest me võtame selle õppetunnid südamesse, täiustame end ja püüame oma väärtusi 
ellu viia. 
 
Sõltumatu tervendamise ja heastamise programmi üksikasjalik kirjalik protokoll järgneb 
peagi.  Programmi hakkavad juhtima sõltumatud, kogenud administraatorid.  Programm on 
kättesaadav inimestele, kes on kogenud kahju meie koolides ja noorteprogrammides, 
sõltumata sellest, kas kahju on toime pannud töötaja või eakaaslane, ning neile, kes teatavad 
seksuaalsest väärkohtlemisest mis tahes juhi või muu institutsionaalse kontrolli all oleva isiku 
poolt kogukonnas.  Programm pakub emotsionaalset ja rahalist toetust abikõlblikele 
taotlejatele, olenemata sellest, millal ja kus kahju tekkis. 
 
Me kohustume kasvama nende valusate kogemuste mõistmises.  Me kohustume tagama, et 
need ei korduks.  Ükski kirjeldatud kahju ei kajasta seda, kes me kogukonnana olla 
kavatseme.  Me lubame jätkata õppimise, parandamise ja institutsionaalsete muudatuste 
protsessi, et tagada turvaline ja tervislik keskkond igas meie organisatsioonis ja igale 
inimesele, kes on osa meie mitmekesisest kogukonnast või suhtleb sellega. 
 
Me teame, et see on olnud väga raske aeg.  Paljud inimesed on isiklikul teekonnal, et 
mõtiskleda oma aastakümnete jooksul saadud kogemuste üle, integreerida uut teavet ja 
läbida oma tee tõe ja mõistmiseni.  Juhatusena esindame meie kogukonnas palju erinevaid 



vaateid, kuid meid ühendavad kaks põhiprintsiipi: iga inimese austamine ja abivajajate eest 
hoolitsemine. 
 
Nii nagu meie kogukonda kuuluvad inimesed paljudest erinevatest taustadest, kultuuridest 
ja religioonidest, kes toovad meie õpetuste praktiseerimisse erinevaid vaatenurki, võime ka 
nüüd aktsepteerida erinevaid vaatenurki.  Me kutsume kõiki üles mitte laimama, ründama 
ega mõistma kohut ühegi inimese üle, olenemata sellest, kas ta kirjeldab kogukonnas saadud 
kogemusi, mis on valusad, positiivsed või mõlemad.  Me oleme jõudnud arusaamisele, et 
ükski organisatsioon ei saa jõuda üksmeelele aastakümnete jooksul saadud erinevate 
kogemuste osas - Yogi Bhajaniga, koolides või kogukonna mis tahes muudes aspektides.  
Edasiliikumise protsess on õpetanud meid keskenduma iga inimese individuaalsete 
kogemuste ja vaadete austamisele, kui me võtame endale kollektiivse kohustuse teenida 
kõiki, ilma hinnangute ja eelarvamusteta, kõigi hüvanguks. 
 
Meie palve on, et Sikh Dharma/3HO kogukond oleks tulevikus tugevam, lahkem ja 
kaastundlikum, sest me vastutasime selle raske aja väljakutsetele, jäädes truuks oma 
põhiväärtustele.  Liikudes meie globaalse kogukonna ühise tuleviku suunas, kutsume kõiki 
üles ühinema meiega, et pühenduda selle olulise töö järgmisele osale ning keskenduda oma 
palvetele, meditatsioonidele, mõtetele ja jõupingutustele valu ja lõhestatuse 
tervendamiseks meie kogukonnas.  Liigu me edasi kaastunde, headuse, aususe ja 
teenimisega, austades valgust, mis elab meis kõigis, ja mis juhib meie teed edasi. 
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