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In Suriname blijft MeToo taboe
tekst en beeld Armand Snijders  nd.nl/buitenland

 …Suriname is al maanden in de ban 
van een seksueel molest-schandaal 
rond de topman van een bank. Van 
alle kanten wordt geprobeerd zijn 
misdragingen onder het tapijt te 
vegen. Zelfs justitie werkt eraan 
mee. 

 …Het is typerend voor de wijze 
waarop in Suriname met dergelijke 
zaken wordt omgegaan. De MeToo-
beweging heeft er nooit een voet 
aan de grond gekregen.

 ▶ Paramaribo
De eerste meldingen van grensover-
schrijdend gedrag van directeur Ra-
fiek Sheoradjpanday (46) werden in 
oktober bekend. Drie vrouwen zeg-
gen dat zij zijn gemolesteerd door de 
hoogste baas van de Hakrinbank en 
in zeker twee gevallen is daar ook 
aangifte van gedaan. Maar er gebeur-
de niets met die klachten. Begin dit 
jaar werd de kwestie in de openbaar-
heid gebracht door een mannelijke 
medewerker die zich het lot van zijn 
collega’s aantrok. De man is inmid-
dels ontslagen. Volgens bankdirec-
teur Sheoradjpanday heeft zijn ont-
slag niets te maken met het 
molestverhaal. Wat dan wel de aan-
leiding was, zegt hij niet.
Naar aanleiding van alle media-aan-
dacht stelde de raad van commissa-
rissen van de bank een onderzoek in 
door het op Curaçao gevestigde Com-
pliance Services Caribbean. Daaruit 
kwam naar voren dat Sheoradjpan-
day vanaf 2019 inderdaad herhaalde-
lijk ongewenst en grensoverschrij-
dend gedrag heeft vertoond richting 
vrouwelijke ondergeschikten. ‘De di-
recteur is daarop aangesproken en is 
hier ook voor berispt’, verklaarde de 
bank. Onduidelijk is wat die beris-
ping inhield.
Ook zouden maatregelen genomen 
zijn ‘om een veilige werkomgeving te 
creëren’. Ook hiervan is niet bekend 
wat precies wordt bedoeld. Maar 
Sheoradjpanday mocht blijven, tot 
verbazing van veel mensen. De bank 
droeg aan dat er wel sprake van on-
gewenst gedrag was, ‘maar geen 
vaststelling van seksueel molest’.

open brief
Vanaf de kant van justitie wordt er 
gezwegen, en is er geen actie onder-
nomen. 119 personen en organisaties 
vroegen op 8 april in een open brief 
aan waarnemend procureur-generaal 
Garcia Paragsingh hoe het onderzoek 
naar Sheoradjpanday ervoor staat. 
Drie weken geleden schreven ze haar 
nogmaals aan omdat ze geen enkele 
reactie hadden gehad. Ook deze keer 
bleef die weer uit. De briefschrijvers 
zeggen te blijven volharden tot ge-
paste maatregelen zijn genomen te-
gen Sheoradjpanday. Wat hen betreft 
moet hij opstappen.
Een van de ondertekenaars van die 
brief is de bekende Surinaamse psy-
choloog Roy Bhikhari. Hij zegt niet te 
willen geloven dat justitie zich schul-
dig maakt aan klassenjustitie. Wel 
noemt hij de reactie van de bank 
‘volstrekte kolder en een openlijke 
demonstratie van incompetentie’. 
‘Door voor eigen rechter te gaan spe-
len, handelt de bank bovendien in 
strijd met het zorgvuldigheids- en 
fairplay-beginsel van behoorlijk be-
stuur. Door niet aan te sturen op een 
diepgaand onderzoek door bevoegde 
instanties, worden zij medeplichtig’, 
vindt Bhikharie.

Ook over het Openbaar Ministerie is 
hij niet te spreken. ‘Naar aanleiding 
van ons schrijven zou het OM gelijk 
moeten ingrijpen.’ Bhikharie waar-
schuwt voor vervolgstappen: ‘Als er 
geen afdoende onderzoek en eventu-
ele vervolging komt omdat de trias 

politica faalt, kan er nog altijd een 
klacht ingediend worden bij een in-
ternationaal tribunaal of het men-
senrechtencomité van de Verenigde 
Naties.’ Deze week werd overigens 
ook bekend dat in 2016 tegen Sheo-
radjpanday proces-verbaal is opge-
maakt omdat hij ervan werd ver-
dacht in dat jaar een minderjarig 
meisje te hebben verkracht. Hij 
mocht destijds na verhoor weer ver-
trekken en is er nooit voor vervolgd.

ambtenaren
Het steeds omvangrijker wordende 
schandaal rond hem is niet de enige 
zaak die wordt weggemoffeld. Zo 
zouden ambtenaren bij de voorlich-
tingsdienst van de regering en op het 
ministerie van Landbouw zich schul-
dig hebben gemaakt aan geweld en 
seksuele intimidatie jegens vrouwe-
lijke collega’s. En bij het ministerie 
van Onderwijs houdt de (vrouwe-
lijke) minister een stafmedewerker 
die zich schuldig heeft gemaakt aan 
seksueel molest de hand boven het 

hoofd. President Chandrikapersad 
Santokhi is recent gevraagd om on-
derzoeken te laten instellen, maar hij 
heeft daar nog niet op gereageerd.

Hindoestaanse cultuur
Het feit dat de grootste regeringspar-
tij VHP, waar Santokhi voorzitter van 
is, van oudsher op Hindoestaanse 
leest is geschoeid, zou een rol kun-
nen spelen bij de zwijggewoonte, 
zegt Amita Nannan Panday, die on-
derzoek heeft gedaan naar ‘de be-
nauwende Hindoestaanse cultuur’. 
‘Het is een heel hechte gemeenschap, 
maar daardoor komt er ook heel veel 
niet naar buiten. Iedereen weet dat 
incest bij Hindoestanen veel voor-
komt, maar er wordt zelden een da-
der gepakt. Iedereen beschermt ie-
dereen. Er komt wel verandering in, 
maar dat gaat heel langzaam.’
De eveneens Hindostaanse Sheorad-

jpanday behoort bovendien tot de 
elite en maakt zelfs deel uit van de 
vriendenkring van de president. En 
als Santokhi één ding heeft aange-
toond, dan is het wel dat hij koste 
wat het kost zijn family & friends be-
schermt. Terwijl hij de macht heeft 
om Sheoradjpanday naar huis te stu-
ren, want de Surinaamse staat bezit 
51 procent van de aandelen van de 
Hakrinbank.
De Nationale Assemblee, het Suri-
naamse parlement, stuurde een brief 
naar waarnemend procureur-gene-
raal Paragsingh om de zaak met 
spoed te onderzoeken. Het is veel-
zeggend dat dit schrijven door vrij-
wel alle volksvertegenwoordigers 
werd ondertekend, behalve door die 
van de VHP. De partij zegt hiermee 
volgens Bhikharie in feite dat ze sek-
sueel molest niet afkeurt en zeker 
niet als de dader een prominent lid 

van de (VHP-)gemeenschap is. 
Sheoradjpanday zelf wast zijn han-
den in onschuld en zegt dat hij in fe-
bruari de procureur-generaal zelf 
heeft gevraagd onderzoek te doen 
naar de aangifte tegen hem. De poli-
tie heeft echter geen contact met 
hem opgenomen, zo stelt hij.

misbruik in de kerk
In het verleden is ook gebleken dat 
seksueel molest in Suriname zelden 
tot vervolging leidt. Toen wereldwijd 
de misbruikschandalen binnen de 
Rooms-Katholieke Kerk aan het licht 
kwamen, bleef het in Suriname op-
vallend stil. Er zijn wel gevallen be-
kend van functionarissen die zich 
zouden hebben vergrepen aan pupil-
len, maar omdat de slachtoffers daar 
uit schaamte niet mee naar buiten 
kwamen en dat ook niet werd gesti-
muleerd, verdwenen deze gevallen in 
de doofpot. De functionarissen zijn 
tot op de dag van vandaag nog actief 
binnen de kerk.
Zelfs in politieke kringen sijpelen 
met enige regelmaat incidenten naar 
buiten van seksueel molest. Maar de 
slachtoffers worden onder druk gezet 
of afgekocht om geen aangifte te 
doen. Alleen in 2003 werd de Javaan-
se politicus Paul Somohardjo tot een 
voorwaardelijke celstraf veroordeeld 
wegens ‘aantasting van de eerbaar-
heid’ van een deelneemster van een 
missverkiezing die hij zelf organi-
seerde. Het kostte hem zijn baan als 
minister van Sociale Zaken en Volks-
huisvesting, maar hij bleef wel aan 
als voorzitter van zijn partij die nu 
weer deel uitmaakt van de coalitie. 
Vorig jaar ontving Somohardjo on-
danks zijn veroordeling zelfs de 
hoogst mogelijke Surinaamse onder-
scheiding van president Santokhi. De 
MeToo-beweging maakt dus geen 
schijn van kans in Suriname. <

‘Er wordt zelden 
een dader 
gepakt. Iedereen 
beschermt 
iedereen.’

Het hoofdkantoor van de Hakrinbank is een van de hoogste gebouwen in de Surinaamse hoofdstad 
Paramaribo. Momenteel is de bank vooral bekend vanwege het onder het tapijt vegen van seksueel geweld. 

Psycholoog Roy Bhikharie zegt dat uit deze kwestie blijkt dat men niets snapt 
van de psychologische toestand en trauma’s die de rest van het leven van de 
gemolesteerde personen beïnvloeden.


