18-23.qxd

6/3/2011

8:05 PM

Page 7

DOSAR

Scandaluri sexuale cu lideri politici ai lumii
Valery Giscard
d'Estaing

Moshe Katsav

Bill Clinton

Paul Wolfowitz

Presa continuã sã comenteze implicaþiile acuzaþiei de viol aduse lui
Strauss-Kahn, publicând opinii dintre cele mai diferite, inclusiv pe
aceea potrivit cãreia demisia lui ar fi fost forþatã de marea finanþã americanã ce vrea ca postul respectiv sã revinã unui reprezentant al SUA,
ca ºi cel din fruntea Bãncii Mondiale. În paralel, în revista francezã
„GQ” a apãrut ºi un clasament al scandalurilor sexuale care, de-a lungul anilor, au bulversat viaþa politicã internaþionalã. Iatã câteva:
Afacerea “camionul lãptarului”. În 1974, publicaþia “Le Canard
Enchaine” a relatat cã poliþia, pompierii ºi Salvarea au fost trimiºi la
locul unui accident între o maºinã sport ºi camioneta unui lãptar, pe una
dintre strãzile Parisului. În maºina luxoasã era preºedintele þãrii, Valery
Giscard d’Estaing, vizibil pilit, care tocmai lovise maºina sa Ferrari
împrumutatã de la regizorul Roger Vadim. Lângã Giscard se afla în
aceeaºi stare actriþa Marlene Jobert, foarte în vogã pe atunci. De altfel,
Giscard spunea cã „miniºtrii femei îmi dau mai multã satisfacþie decât
bãrbaþii”. Franþa anilor ‘70 descoperea în el un Casanova.
Afacerea Monica Lewinsky. Acuzat de hãrþuire sexualã chiar de când
era guvernator al statului Arkansas, Bill Clinton a fost bãnuit cã ar avea
relaþii cu o stagiarã la Casa Albã, Monica Lewinsky. Preºedintele a
negat. Dar o þigarã de foi ºi o patã ciudatã pe o rochie a tinerei au ambalat maºina mediaticã declanºatã. Ameninþat cu destituirea, Clinton s-a
salvat, vorbind despre „relaþia nepotrivitã” cu Monica. A fost reales
preºedinte al SUA în 1999. Bill ºi-a descoperit atunci un nou prieten, pe
Larry Flynt, fondatorul revistei „Hustler”, care, în timpul scandalului, a
anunþat cã oferã un milion de dolari oricui îi aduce dovezi despre implicarea unui înalt politician în afaceri cu caracter sexual.
Afacerea Moshe Katsav. Preºedinte al Israelului între 2000 ºi 2007,
Katsav este acuzat, în 2006, de violarea unei salariate, care afirmã cã a
fost forþatã sã facã sex cu el, dacã nu voia sã-ºi piardã postul. În ianuarie
2007, 30 de deputaþi din Knesset semneazã o petiþie în care îi cer
demisia. La sfârºitul lui 2010, Moshe Katsav este condamnat la 7 ani de
închisoare fermã. A fãcut recurs, un nou proces va avea loc, el neputând
fi încarcerat pânã la judecarea acestuia. Afacerea Wolfowitz. În 2005,
Paul Wolfowitz, fost adjunct la Pentagon, este numit preºedinte al
Bãncii Mondiale. El mãrturiseºte legãtura sa de amor cu o anume Shaha
Riza, salariatã a bãncii, ºi propune sã fie lãsatã în postul pe care îl avea.
Este refuzat. Femeii i se oferã o promovare în afara bãncii ºi Wolfowitz
s-a ocupat de “detalii”. Aºa cã, în locul cifrei de 3,7% creºtere anualã
salarialã, Riza a pleacat cu un salariu… de 200.000 de dolari pe an.
„Financial Times” dezvãluie intervenþiile lui Wolfowitz în favoarea
ei.În mai 2007, el acceptã sã renunþe la funcþie. Shaha Riza revine la
Departamentul de Stat al SUA.
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