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Владимир Путин је јавно изнео тврдњу да је Доминик Сторс Кан можда жртва завере,
која је за циљ имала његово уклањање са положаја шефа ММФ, и тако као први светски
лидер озбиљно довео у сумњу оптужбе за силовање са којим се овај 62-годишњи
Француз суочава

  

Осрамоћени бивши директор ММФ ће, међутим, оваквим изјавама вероватно бити
изненађен, јер је, како се сазнаје, он сам пре него што је ухапшен изјављивао да верује
да Путин активно кује заверу за његово смењивање.

  

Руски премијер је у одбрану Строс Кана устао у коментарима који су постављени на
званичном сајту Кремља, тврдећи да су оптужбе да је француски председнички
кандидат напао и покушао да силује 32-годишњу спремачицу можда исфабриковане од
стране америчких власти.

  

“Тешко мије да проценим скривене политичке мотиве, али не могу да верујем да ствар
изгледа онако како је првобитно приказана. Не изгледа ми логично”. 

  

Амерички тужиоци, међутим, овакве тврдње објашњавају махинацијама самог руског
премијера. Поузнато је, наиме, да се Строс Кан неколико дана пре хапшења жалио
својим пријатељима да су се Руси, одноно конкретно Путин, удружили са Француском у
настојању да га уклоне из ММФ, како би га спречили да се кандидује за предсендик
своје земље.

  

Путин ће се, међутим, због своје подршке Строс Кану сигурно наћи на мети критичара
који га оптужују да је мушки шовиниста, што му се већ догодило и 2006, када је изазвао
згражање несланим шалама поводом оптужби за силовање са којима је био суочен
председник Израела Моше Кацав.
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Путин је, наводно, том приликом изјавио да од Кацава никад не би очекивао да силује 10
жена, и да је због тога “моћан мушкарац” који је “све нас изнанадио - сви му завидимо!”
Портпарол руског премијера је касније објашњавао да је контроверзна шала била
погрешно преведена, док је Кацаву у међувремено суђено за силовање и осуђен је на 7
година робије.

  

(Блиц)
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