
3	  -‐	  Declaração	  do	  Conselho	  de	  Administração	  dos	  Centros	  Sivananda	  de	  	  	  
Yoga	  Vedanta	  com	  a	  nomeação	  de	  um	  investigador	  terceirizado	  

	  
21	  de	  janeiro	  de	  2020	  	  

	  	  
Antes	  das	  férias,	  nós	  -‐	  os	  membros	  do	  conselho	  executivo	  (EBM)	  dos	  Centros	  
Internacionais	  Sivananda	  de	  Yoga	  Vedanta	  (ISYVC)	  -‐	  indicamos	  que	  estaríamos	  
contratando	  um	  terceiro	  independente	  para	  investigar	  as	  alegações	  feitas	  por	  
Julie	  Salter	  e	  outros	  dois	  denunciantes	  contra	  Swami	  Vishnudevananda	  que	  
morreu	  em	  1993.	  Compreendemos	  que	  o	  recrutamento	  do	  investigador	  tenha	  
demorado	  mais	  do	  que	  o	  previsto,	  mas	  acreditamos	  que	  era	  fundamental	  
encontrar	  uma	  pessoa	  experiente	  e	  bem	  conceituada	  para	  realizar	  essa	  
importante	  tarefa.	  
	  
De	  acordo	  com	  nosso	  compromisso	  com	  a	  transparência	  em	  relação	  à	  
comunidade	  Sivananda	  e	  ao	  mundo	  em	  geral,	  por	  meio	  de	  nossos	  advogados,	  
contratamos	  Marianne	  Plamondon,	  advogada	  e	  especialista	  reconhecida	  no	  
campo	  do	  assédio	  sexual.	  Comentadora	  frequente	  na	  mídia	  canadense,	  ela	  é	  ex-‐
presidente	  da	  filial	  do	  Quebec	  dos	  Chartered	  Professionals	  in	  Human	  Resources	  
(CHRA),	  e	  nessa	  capacidade	  frequentemente	  treinava	  membros	  sobre	  como	  lidar	  
com	  o	  assédio	  psicológico	  e	  sexual	  no	  local	  de	  trabalho.	  Ela	  também	  atuou	  como	  
consultora	  especializada	  em	  2018	  na	  revisão	  das	  disposições	  da	  Lei	  de	  Normas	  
Trabalhistas	  de	  Quebec	  relacionadas	  ao	  assédio	  sexual	  e	  psicológico.	  
	  
Nas	  próximas	  semanas,	  Plamondon	  procurará	  aqueles	  que	  se	  apresentaram	  e	  
outros	  para	  reunir	  evidências	  sobre	  o	  que	  aconteceu.	  
	  
Em	  uma	  declaração	  anterior,	  indicamos	  que	  havíamos	  criado	  uma	  conta	  
confidencial	  para	  permitir	  que	  indivíduos	  apresentassem	  o	  que	  entendemos	  ser	  
sensível	  e,	  às	  vezes,	  informações	  difíceis	  de	  divulgar.	  Até	  agora,	  ninguém	  olhou	  
para	  o	  que	  foi	  enviado.	  A	  Sra.	  Plamondon	  revisará	  as	  informações	  fornecidas,	  
determinará	  a	  melhor	  maneira	  de	  resolver	  os	  problemas	  levantados	  e	  fechará	  a	  
conta.	  
	  
Como	  a	  investigação	  está	  em	  andamento	  e	  à	  luz	  de	  preocupações	  com	  
privacidade	  e	  confidencialidade,	  é	  inadequado	  para	  o	  ISYVC	  comentar	  mais	  sobre	  
esse	  assunto	  no	  momento.	  É	  claro	  que	  ofereceremos	  a	  Sra.	  Plamondon	  toda	  a	  
nossa	  cooperação	  e	  compartilharemos	  suas	  descobertas	  com	  as	  mulheres	  que	  se	  
apresentaram.	  
	  
Devemos	  também	  ressaltar	  que,	  em	  meados	  dos	  anos	  2000,	  o	  EBM	  iniciou	  o	  
processo	  de	  criação	  de	  uma	  política	  anti-‐assédio,	  que	  começou	  a	  ser	  
implementada	  internacionalmente	  vários	  anos	  depois.	  As	  políticas	  foram	  
atualizadas	  no	  ano	  passado	  e	  podem	  ser	  encontradas	  em	  nossos	  sites.	  Embora	  
acreditemos	  que	  nossas	  políticas	  refletem	  as	  melhores	  práticas,	  estamos	  
constantemente	  buscando	  aprimorá-‐las	  e	  garantir	  que	  elas	  sejam	  bem	  
compreendidas	  em	  nossa	  organização.	  Um	  benefício	  adicional	  desta	  investigação	  
é	  que	  especialistas	  externos	  avaliarão	  nossa	  abordagem	  e	  identificarão	  caminhos	  



para	  melhorias,	  para	  que	  continuemos	  a	  oferecer	  um	  ambiente	  seguro	  a	  todos	  os	  
membros	  da	  comunidade	  Sivananda.	  
	  
Entendemos	  que	  essas	  alegações	  abalaram	  a	  fé	  de	  muitos,	  mas	  estamos	  
confiantes	  de	  que	  emergiremos	  como	  uma	  comunidade	  mais	  humilde	  e	  mais	  
forte.	  Esta	  investigação	  representa	  um	  passo	  crítico	  em	  nossa	  jornada,	  e	  
solicitamos	  a	  todos	  aqueles	  que	  tenham	  informações	  que	  entrem	  em	  contato	  
com	  a	  Sra.	  Plamondon.	  


