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TUTTI FRUTTI

DSK, scos basma curatã!
Judecãtorul Tribunalului din New York a
decis zilele retragerea acuzaþiilor la adresa
fostului director FMI Dominique StraussKahn. Învinuirile se referã la agresiune sexualã, tentativã de viol ºi sechestrare. În cursul ºedinþei, judecãtorul Michael Obus a
decis renunþarea la dosarul care îl viza pe
Strauss-Kahn, dupã ce procurorii
anunþaserã oficial retragerea acuzaþiilor,
din cauza îndoielilor pe care le au în legãturã cu declaraþiile cameristei de la Hotelul
Sofitel. Procurorul Cyrus Vance a afirmat
cã acuzaþiile împotriva lui Strauss-Kahn au
fost subminate de minciunile spuse de
cameristã. Într-un document de 25 de pagini adresat judecãtorului, Vance afirmã cã
dovezile materiale aratã cã Nafissatou
Diallo a avut “o relaþie sexualã precipitatã”
cu Strauss-Kahn, însã este imposibil de
dovedit cã aceasta nu a fost liber consimþitã. Probele ADN “au stabilit cã mai
multe pete din partea superioarã a uniformei reclamantei conþin spermã care
corespunde cu ADN-ul acuzatului”, adaugã
documentul semnat de Vance, care a cerut
instanþei sã renunþe la acuzaþiile împotriva
ex-ºefului FMI..
Decizia pune capãt unei acþiuni judiciare
începute pe 14 mai, atunci când StraussKahn a fost arestat sub acuzaþia cã ar fi
agresat-o sexual pe o cameristã de la
Hotelul Sofitel din New York.
Dupã anunþarea deciziei, fostul director
FMI a pãrãsit calm sala tribunalului, a
mulþumit public celor care l-au susþinut în
cursul acestui “coºmar”, afirmând cã este
nerãbdãtor sã meargã acasã:. “Ultimele luni
au fost un coºmar pentru mine ºi pentru
familia mea. Le mulþumesc tuturor prietenilor din Franþa ºi din Statele Unite care au
crezut în nevinovãþia mea”, mulþumindu-i
ºi judecãtorului.
Strauss-Kahn a urcat vãdit emoþionat într-o
maºinã de culoare neagrã, alãturi de soþia
sa, Anne Sinclair, care zâmbea, ºi de avocatul Benjamin
Brafman.
Dominique
Strauss-Kahn nu
intenþioneazã sã-i
ofere
bani
cameristei care la acuzat de agresiune sexualã în
Statele Unite, a
d e c l a r a t
B e n j a m i n
Brafman, unul
dintre avocaþii
fostului director
FMI,
potrivit
cotidianului Le
Parisien.
“Un
lucru trebuie sã
fie clar pentru

francezi: DSK
nu are ºi nu a
avut niciodatã
vreo intenþie sãi dea bani”, a
spus
el.
Brafman
a
adãugat
cã
femeia “nu a
suferit nici un

prejudiciu”, iar clientul sãu este nevinovat.
El a apreciat cã ºi procedura civilã iniþiatã
de Nafissatou Diallo “se va prãbuºi ca ºi
cea penalã”. “Dacã mãrturia acestei femei
nu a fost consideratã credibilã o datã, nu va
fi nici a doua oarã”, a spus Brafman. DSK
ºi-a recuperat ºi paºaportul ºi poate pleca în
Franþa. Viitorul sãu politic rãmâne însã
incert.
Dan Marian
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