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Scandaluri de corupţie şi
amoruri ilicite zguduie Spania
Dacă anul trecut Spania
a fost marcată de cea mai
gravă recesiune din ultimele
trei decenii, de ample reforme
sociale,
de
consistente
restrângeri bugetare şi de
nenumărate proteste în stradă,
anul acesta, fără să depășească
grijile enumerate, spaniolii sunt
preocupaţi de o nouă problemă:
corupţia.

E

a nu este o noutate
în peninsula iberică,
însă în ultima vreme,
scandalurile au început să
se succeadă unul după altul,
implicând personaje din toate
sferele socio-economice: ban
cheri, oameni politici sau
sindicaliști, punând la îndoială
însăși viabilitatea structurilor
din care provin. Au devenit de
notorietate internaţională salariile
la negru încasate de cei mai
importanţi membri ai partidului
popular
de
guvernământ,
dosarele fictive de pensionare ale
socialiștilor andaluzi, opulentele
și nenumăratele proprietăţi
imobiliare ale liderilor de sindicat
sau diurnele de 3.000 de euro pe
care le consumau bancherii în
delegaţii fictive. Nici Casa Regală
nu a scăpat de acest fenomen
eroziv, ceea ce a declanșat noi
Regele Juan Carlos şi
prietena sa Corinna
zu Sayn-Wittgenstein

dezbateri privind abdicarea
Regelui în favoarea Prinţului
Felipe şi chiar punerea în discuţie a
actualei forme de guvernământ. De
doi ani încoace, monarhia spaniolă
a fost implicată într-o serie de
scandaluri care l-au adus pe Don
Juan Carlos I de Burbon la cele mai
scăzute cote de popularitate în cei
37 de ani de domnie. La început
au fost delictele economice ale
ginerelui său, Inaki Urdangarin,
soţul infantei Cristina, acuzat că
a deturnat 6 milioane de euro
din fonduri publice. La rândul

ei, infanta Cristina a ajuns să fie
suspectată de complicitate, după
ce instanţa a analizat mai multe
emailuri în care este menţionată şi
ea, şi tătal său, Juan Carlos. Fostul
asociat al lui Urdangarin, Diego
Torres, de asemenea inculpat
în dosar, a căutat să arate că atât
infanta Cristina, cât şi Casa Regală
aveau cunoştinţă de afacerile
lui Inaki. Opinia publică a fost
apoi şocată să afle de opulentele
expediţii regale la vânătoare
de elefanţi, în plină perioadă
de recesiune, după care a venit

dezvăluirea escapadelor amoroase
ale suveranului de 75 de ani cu
prinţesa germană de 49 de ani
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, iar
acum s-a descoperit că Regele are
consistente conturi în Elveţia, care
provin dintr-o moștenire lăsată
de tatăl acestuia, Juan de Burbon,
Conte de Barcelona. Este adevărat
că banii în cauză nu sunt rodul
unor afaceri ilicite, dar problema
a căpătat conotaţii peiorative,
fiindcă a apărut în plină dezbatere
a legii transparenţei, ajunsă
pe masa deputaţilor spanioli.
Conform acestui proiect legislativ,
atât oamenii politici, persoanele
implicate în activităţi publice, cât
și instituţiile cărora le aparţin vor fi
obligaţi să facă public patrimoniul
și sursele de venit pe care le au.
Opoziţia socialistă vrea să supună
şi Casa Regală aceluiași control de
imagine și transparenţă, ceea ce ar
implica modificări în Constituţie.
Or, ăsta e ultimul lucru dorit
de premierul Rajoy, deoarece
ar deschide o adevărată Cutie a
Pandorei, supunând dezbaterii
publice chestiuni şi mai delicate,
precum federalizarea Spaniei.
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