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WILLEMSTAD — De reactie op de ongezonde situatie bij Kas di Kultura door financieel wanbeleid en
seksuele intimidatie is volgens Omayra Leeflang een frappant voorbeeld van politieke schizofrenie. De
oud-minister en PAR-bestuurslid hekelt het stilzwijgen van PS-partijleider Helmin Wiels over de
beschuldigingen van seksuele intimidatie op de werkvloer door oud-directeur René Rosalia.
De politieke schizofrenie komt volgens Leeflang sterk naar voren in het feit dat Rosalia zich presenteerde als
een man die met overgave het emotionele leed dat door het slavernijverleden en kolonialisme is veroorzaakt
wil bestrijden. De voorgestelde naamswijziging van het Peter Stuyvesant College is daar een voorbeeld van.
Leeflang zet vraagtekens bij de benoeming van Rosalia als minister van Onderwijs en Cultuur omdat hij zich,
volgens haar, in het recente verleden schuldig heeft gemaakt aan seksuele intimidatie.
In haar radioprogramma ‘Ata Palabra’ heeft Leeflang gisteren onthuld dat ze over bewijsmateriaal beschikt
dat haar beschuldigingen staaft. De oud-minister beschikt over een e-mail waarin een slachtoffer gedetailleerd
ingaat op de seksuele wanpraktijken binnen de cultuurstichting. Bijna alle vrouwelijke medewerkers bij Kas di
Kultura zijn ooit blootgesteld aan seksuele avances. Vrouwen kregen in ruil voor het verrichten van seksuele
handelingen gunsten terug in de vorm van promotie of bescherming. Uit het verweer dat de nieuwe directeur
van Kas di Kultura Cheraldine Osepa heeft geschreven in reactie op de bevindingen van een consultant die de
situatie binnen de stichting heeft geanalyseerd, blijkt dat er sprake was van een ernstig verstoorde organisatie.
Ook Leeflang haalt dit uit de mails en de gesprekken die ze met de slachtoffers heeft gevoerd. Binnen Kas di
Kultura werden collega’s tegen elkaar uitgespeeld, er was sprake van manipulatie, medewerkers werden
onder druk gezet en alles werd onder het tapijt geveegd.
Leeflang stelt dat de nieuwe directeur van Kas di Kultura is weggewerkt omdat ze de wandaden van Rosalia
aan het licht heeft gebracht. De medewerkers zouden hiertoe zijn aangezet. “Het is bekend dat slachtoffers
van seksuele intimidatie vaak een zeer verwond geweten hebben en last van angsten en een laag zelfbeeld
hebben. Daarvan maakt de dader altijd gebruik om zijn slachtoffers aan zich te blijven binden”, aldus
Leeflang.
Leeflang vermoedt dat wandaden zo lang verborgen zijn gebleven omdat de medewerkers ‘zwijggeld’ kregen.
“Het restant van 87.000 gulden dat bestemd was voor Tambu- en Aguinaldo-groepen, mogen managers van
Kas di Kultura onverantwoord opmaken, zodat dat niet hoeft te worden teruggestort. En zo wordt ‘valse
loyaliteit opgekocht’ met gemeenschapsgeld.”
Volgens Leeflang hebben enkele slachtoffers geprobeerd een juridische zaak aan te spannen. Zij haakten
echter af omdat ze niet bereid waren met hun verhaal naar buiten te komen. “De slachtoffers worden
aangevallen. Het is niet aannemelijk dat een vrouw om een uur ‘s nachts bij de hotelkamer van haar
werkgever opdraaft om over werk te praten. De vrouwen zijn zo onzeker, willen carrière maken en stellen
zich dan gewillig op. Dat moet je dan ook openbaar maken. Je man en kind komen er dan achter. Uit
schaamte durven de vrouwen niet ‘on the record’ spreken.” Het schokt Leeflang het meest dat na de
onthullende berichten in de media over de financiële puinhoop en seksuele intimidatie er slechts aandacht is
voor de financiële wandaden. “Seksuele intimidatie moet worden vergeven en vergeten.”
Struisvogelgedrag
Ze noemt seksuele intimidatie de ‘forgotten secret’. Partijleider Wiels heeft geen enkele uitlating gedaan in de
media over de vermeende praktijken van seksuele intimidatie. Wel heeft hij aangeven dat als er sprake is van
geldverduistering, Rosalia ook voor de gevolgen moet instaan. Volgens Leeflang is dit het zoveelste gebruik
van een rookgordijn of afleidingsmanoeuvre door het kabinet-Schotte, als het gaat om echt belangrijke
wandaden. Leeflang: “Dit struisvogelgedrag is typisch bij seksuele intimidatie, omdat velen het bestaan van
dit probleem in hun organisatie ontkennen.”
Ook de PAR-fractie in de Staten richt zich in eerste instantie op de geruchten van financiële malversaties.
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Fractievoorzitter Dennis Jackson heeft vandaag een verzoek ingediend bij het Openbaar Ministerie om een
onderzoek te starten naar mogelijke strafbare feiten met de subsidiegelden van Kas di Kultura.
Zelf pleit Leeflang net als oud-directeur Osepa voor psychologische begeleiding voor de werknemers van de
stichting. “De arbodienst en een expert moeten op de zaak worden gezet. De slachtoffers hebben hulp nodig,
anders stopt het misbruik niet en kan het helingsproces niet beginnen.”
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