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Kahn a sunat la hotel, ca ºi cum nimi nu s-ar fi întâmplat. În sfârºit,
primele elemente, pun în evidenþã personalitatea fragilã a lui
Nafissatou Diallo, refugiatã politic; ea tace ºi în numele face
declaraþii presei, fratele. În schimb, un raport al poliþiei confirmã,
în urma unui test ADN urme de spermã pe hainele cameristei.

“Clientul meu va fi achitat”

20

DSK împreunã cu soþia

Benjamin Brafman, poate cel mai bun avocat american, este principalul apãrãtor al lui DSK: “Bãtãlia a început. Cazul poate fi
apãrat”. Celebru pentru cã a câºtigat procese delicate ºi foarte
mediatizate - Michael Jackson acuzat de pedofilie, P.Diddy de
port ilegal de armã ºi corupþie, Jay-Z de agresiune, mafiotul
Sammy Gravano, din familia Gambino, autor al mai multor crime
- are crezul sãu: “Nu se ºtie niciodatã ce putem descoperi mâine”.
Frank Bress, profesor la New York Law School, apreciazã cã “Ben
Brafman este un avocat excelent. Sunt sigur cã a pus la punct
foarte bine aceastã poveste”.Bress e convins cã existã ºi o altã
necunoscutã, ºi anume credibilitatea cameristei. Acum, Brafman
trece în ofensivã: “Dl. Strauss-Kahn va pleda nevinovat ºi la
sfârºitul procesului va fi achitat. Nimic nu este sigur, dar dupã
datele din anchetã de care dispun, da, clientul meu va fi achitat”.
El a subliniat cã poliþia este presatã sã acþioneze agresiv, tocmai
fiindcã suspectul este o persoanã atât de importantã. Brafman,
tenorul baroului american, este mândru de reacþiile clientului sãu:
“M-a impresionat enorm. În ciuda circumstanþelor, a suportat cu
demnitate lovitura (…) Este gata de lupta crâncenã ce începe”.
Întrebãrile serioase pe care le ridicã afacerea Dominique StraussKahn. Are drepturi democratice, inclusiv la un proces juridic adecvat ºi prezumþia de nevinovãþie pânã la proba contrarie. Dacã privim însã la tratamentul de care a beneficiat Strauss-Kahn de la
arestarea sa ºi la raportele despre acest incident care au apãrut în
mass-media americanã, pare a nu fi aºa. Desigur, cu excepþia
acuzatului ºi a acuzatoarei nimeni nu ºtie exact ce s-a întâmplat
atunci în apartamentul lui DSK, la hotelul Sofitel din Manhattan.
Toate informaþiile primite de cãtre public au venit fie de la
Departamentul de Poliþie din New York, de la avocaþii presupusei
victime sau din mass-media.Pânã în prezent nu existã însã versiunea lui Strauss-Kahn referitoare la aceastã poveste. În schimb, a
fost expus unui proces umilitor parcã bine calculat- de exempu,
defilarea poliþiºtilor cu acuzatul în cãtuºe, prin faþa camerelor de
luat vederi, - lãsând astfel publicului sentimental cã este deja
acuzat. Opinia publicã francezã a fost revoltatã de modul în care

