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W imieniu SSSC i wszystkich naszych organizacji stowarzyszonych, dzielimy się tym 
oświadczeniem ze społecznością Sikh Dharmy i Jogi Kundalini w sprawie naszej nieustającej 
pracy nad uznaniem i wyciągnięciem wniosków z różnych doświadczeń krzywd, jakie stały się 
udziałem obecnych i byłych członków społeczności, oraz nad uzdrowieniem naszej globalnej 
społeczności. 
 
Założyciel naszej wspólnoty, Yogi Bhajan, zmarł prawie dwie dekady temu.  W ciągu 
ostatnich dwóch lat pojawiły się doniesienia o krzywdzie Yogi Bhajana i innych liderów naszej 
wspólnoty, a także doniesienia o krzywdzie od członków następnego pokolenia, którzy 
opowiadali o doświadczeniach z naszych programów szkolnych.  W naszych poprzednich 
komunikatach wyjaśniliśmy natychmiastowe kroki, jakie podjęliśmy, aby określić zakres tych 
doniesień o krzywdzie, a także nasze kolejne kroki w celu zareagowania na nie.  Wysiłki te 
obejmowały zatrudnienie zewnętrznej grupy, Gałązki Oliwnej, która zebrała, przeanalizowała 
i przedstawiła szeroki wachlarz bolesnych i pozytywnych doświadczeń z Yogi Bhajanem.  W 
naszej organizacji nastąpiły podziały w trakcie pracy nad zrozumieniem tych informacji. 
 
Publicznie podzieliliśmy się procesem i wynikami tej pracy, abyśmy mogli wspólnie poznać te 
kwestie.  Zebrane informacje były ważne, aby ocenić, jak najlepiej zaoferować wspólnocie 
uzdrowienie.  Potwierdziły one, że członkowie naszej społeczności odczuwają ból, a wielu z 
nich wyraziło potrzebę wsparcia, działania i zmiany.  Jak już wcześniej stwierdziliśmy, 
jesteśmy zobowiązani do nauki i rozwoju, aby nasza społeczność była bezpiecznym i 
wspierającym miejscem, które odzwierciedla nasze najgłębsze wartości. 
 
Od sierpnia 2020 roku zaczęliśmy podążać ścieżką współczującego pojednania, która 
obejmowała tworzenie przestrzeni dla wszystkich obszarów niepokoju ze strony społeczności 
i aktywne słuchanie ich w każdej sprawie, co stanowiło podstawę naszych kolejnych działań.  
To właśnie podczas tych działań zgłosiło się więcej członków społeczności, którzy ujawnili 
swoje krzywdzące doświadczenia w naszych społecznościach.  Doświadczenia te obejmowały 
krzywdę w naszych szkołach w Indiach oraz w innych programach dla młodzieży, począwszy 
od różnego rodzaju nadużyć po zaniedbanie i złe warunki życia. 
 
Doświadczenia te były i nadal są bardzo bolesne.  Wielu członków naszego zarządu i 
społeczności uczęszczało do tych szkół lub posyłało tam swoje dzieci, a wielu z nich dopiero 
teraz zaczyna rozumieć swoje doświadczenia.  Ci byli uczniowie, którzy teraz są dorośli, 
stanowią kluczową część przyszłości naszej społeczności, a my jesteśmy w pełni 
zaangażowani we wspieranie ich.  W związku z tym przyjmujemy te raporty z serdecznym 
pragnieniem wspierania uzdrowienia każdego byłego ucznia, który miał jakiekolwiek 
krzywdzące lub szkodliwe doświadczenia w jednej z tych szkół lub programów. 
 
Zdajemy sobie sprawę, że jednym z naszych największych niedociągnięć organizacyjnych było 
to, że przez lata nie słuchaliśmy i nie uznawaliśmy tych, którzy doświadczyli krzywdy ze 
strony naszego kierownictwa, w naszych szkołach lub w naszych społecznościach.  Zbyt 
często ich głos spotykał się z milczeniem lub niedowierzaniem.  Widzimy, ile odwagi 



wymagało od poszczególnych osób zgłoszenie się, by rzucić światło na te trudne sprawy, i 
dziękujemy każdej osobie, która zechciała podzielić się swoimi doświadczeniami.  
Podnieśliście świadomość tych ważnych kwestii i wezwanie do zmian, a my chcemy, abyście 
wiedzieli, że Was usłyszeliśmy.  Uznajemy ból i cierpienie, którymi się z nami podzieliliście, i 
zobowiązujemy się do współczującej i pomocnej reakcji. 
 
Chociaż nie możemy twierdzić, że znamy pełny wymiar bólu każdej osoby, głęboko 
ubolewamy nad wszelkim cierpieniem w naszej społeczności, w tym nad nadużyciami, 
zaniedbaniami i innymi poważnymi krzywdami, które stały się udziałem kobiet, członków 
następnego pokolenia i innych osób.  Każdej osobie, która doznała krzywdy ze strony 
jakiejkolwiek osoby związanej z naszą wspólnotą w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat jej 
istnienia, składamy szczere i jednoznaczne przeprosiny.  Przyjmujemy odpowiedzialność za 
naszą rolę jako organizacji w każdej sytuacji, w której ktoś został skrzywdzony.  Zdajemy 
sobie również sprawę, że słowa przeprosin to dopiero początek - tym słowom muszą 
towarzyszyć działania. 
 
Do tej pory nasz proces współczującego pojednania obejmował zbieranie zgłoszeń o 
krzywdach, prowadzenie dodatkowych sesji słuchania i oferowanie poradnictwa dla 
wszystkich potrzebujących.  Jako kolejny ważny krok w tym procesie ogłaszamy dziś, że 
Zarząd jednogłośnie zatwierdził wdrożenie Niezależnego Programu Uzdrowienia i 
Zadośćuczynienia.  Poprzez ten dobrowolny program zadośćuczynienia zobowiązujemy się 
do zapłacenia za wyrządzone krzywdy i poświęcamy naszą uwagę i środki na pomoc 
potrzebującym.  Podejmujemy ten ważny dla społeczności krok ze świadomością, że 
formalny program zadośćuczynienia nie będzie końcem tej podróży.  Nasza praca musi trwać 
jeszcze długo po zakończeniu tego konkretnego programu, ponieważ bierzemy sobie do 
serca jego lekcje, doskonalimy się i staramy się żyć zgodnie z naszymi wartościami. 
 
Szczegółowy protokół Niezależnego Programu Uzdrawiania i Reparacji zostanie wkrótce 
opublikowany.  Program będzie prowadzony przez niezależnych, doświadczonych 
administratorów.  Program będzie dostępny dla osób, które doświadczyły krzywdy w naszych 
szkołach i programach dla młodzieży, niezależnie od tego, czy krzywda została wyrządzona 
przez pracownika szkoły czy rówieśnika, a także dla tych, którzy zgłoszą nadużycie seksualne 
ze strony jakiegokolwiek lidera lub innej osoby pozostającej pod kontrolą instytucjonalną w 
danej społeczności.  Program będzie oferował wsparcie emocjonalne i finansowe 
uprawnionym wnioskodawcom niezależnie od tego, kiedy i gdzie doszło do krzywdy. 
 
Zobowiązujemy się do coraz lepszego rozumienia tych bolesnych doświadczeń.  
Zobowiązujemy się do zapewnienia, że nie powtórzą się one w przyszłości.  Żadna z 
opisanych krzywd nie jest odzwierciedleniem tego, kim chcemy być jako społeczność.  
Zobowiązujemy się do kontynuowania procesu uczenia się, naprawy i zmian 
instytucjonalnych, aby zapewnić bezpieczne i zdrowe środowisko w każdej z naszych 
organizacji i dla każdej osoby, która jest częścią naszej zróżnicowanej społeczności lub 
wchodzi z nią w interakcje. 
 
Wiemy, że to był bardzo trudny czas.  Wiele osób odbywa osobistą podróż, podczas której 
zastanawiają się nad własnymi doświadczeniami na przestrzeni dziesięcioleci, przyswajają 
sobie nowe informacje i przemierzają własną drogę do prawdy i zrozumienia.  Jako zarząd 



reprezentujemy wiele różnych poglądów w naszej społeczności, ale jesteśmy zjednoczeni 
wokół dwóch podstawowych zasad: szacunku dla każdego człowieka i niesienia pomocy 
potrzebującym. 
 
Tak jak w naszej wspólnocie są ludzie z wielu różnych środowisk, kultur i religii, którzy 
wnoszą różne punkty widzenia do praktyki naszych nauk, tak i teraz możemy zaakceptować 
różne punkty widzenia.  Zachęcamy wszystkich, aby nie oczerniali, nie atakowali ani nie 
osądzali żadnej osoby, niezależnie od tego, czy opisuje ona doświadczenia we wspólnocie, 
które są bolesne, pozytywne, czy też jedno i drugie.  Zrozumieliśmy, że żadna organizacja nie 
może dojść do konsensusu w sprawie dziesięcioleci różnych doświadczeń - z Yogim 
Bhajanem, w szkołach czy w innych aspektach społeczności.  Proces posuwania się naprzód 
nauczył nas skupiać się na szanowaniu indywidualnych doświadczeń i poglądów każdej 
osoby, przyjmując wspólne zobowiązanie do służenia wszystkim, bez osądzania i uprzedzeń, 
dla dobra wszystkich. 
 
Modlimy się, by społeczność Sikh Dharma/3HO była w przyszłości silniejsza, życzliwsza i 
bardziej współczująca, ponieważ sprostaliśmy wyzwaniom tego trudnego czasu, pozostając 
wiernymi naszym podstawowym wartościom.  W miarę jak zmierzamy ku wspólnej 
przyszłości dla naszej globalnej społeczności, zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do 
nas w poświęceniu się kolejnej części tej ważnej pracy i skupieniu naszych modlitw, 
medytacji, myśli i wysiłków na uzdrowieniu bólu i podziałów w naszej społeczności.  Obyśmy 
mogli iść naprzód ze współczuciem, życzliwością, uczciwością i służbą, honorując Światło, 
które żyje w każdym z nas i które poprowadzi nas naprzód. 
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