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Alcatel sypie kasą

8 października 2004 r. sąd karny w San Jose na Kostaryce wydał
międzynarodowy nakaz aresztowania byłego prezydenta Miguela
Ángela Rodrígueza. Tego samego dnia Rodríguez zrezygnował z funkcji
Sekretarza Generalnego Organizacji Państw Amerykańskich
(Organization of American States – OAS ).

Nastąpiło to w niecałe dwa tygodnie
po objęciu przez niego tego
stanowiska.

Rodríguez

został

oskarżony o korupcję, a dokładnie o
przyjęcie łapówek od francuskiego
przedsiębiorstwa
telekomunikacyjnego Alcatel.
Kostarykański dziennik „La Nación”
podał, że José Antonio Lobo, były
dyrektor Electricity Institute (ICE),
potwierdził przyjęcie przez Rodrígueza
2,4 mln dolarów łapówki od Alcatela w
2001 r. Miało to nastąpić w czasie
negocjowania, wartego 149 mln
dolarów, kontraktu na sieci telefonii
komórkowej na Kostaryce.
Alcatel zapłacił w sumie 9,6 mln
dolarów osobom, które pomogły w
wygraniu przetargu. Kiedy dyrektor
Lobo spytał Rodrígueza, co ma zrobić
z otrzymanymi pieniędzmi, ten odparł,
żeby zatrzymał 40 procent, a resztę
mu oddał.

Alcatel sypie kasą

Rodríguez przyznał się wprawdzie do
przyjęcia od Lobo 140 tys. dolarów,
ale zaprzeczył, jakoby pochodziły one
od Alcatela.
„La Nación” informował także, że były
szef OAS przyjął 100 tys. dolarów od
hiszpańskiej
realizującej

spółki
projekt

Inabensa,
podziemnej

elektryfikacji w San Jose. Posypały się
kolejne oskarżenia. Alcatel miał
bowiem wręczyć 100 tys. dolarów
Abelowi Pacheco z Partii Jedności
Społeczno-Chrześcijańskiej podczas
kampanii wyborczej, nie informując o
tym

organów

wyborczych.

Przedsiębiorstwo podpisało kontrakt
14 maja 2002 r., tydzień po tym, jak
Pacheco objął posadę.
W 2004 r. aż trzech byłych
prezydentów

Kostaryki

było

oskarżonych o przyjęcie łapówki.
Rafael Ángel Calderón Fournier jr.,
który negocjował wielomilionową
łapówkę od fińskiego dostawcy
sprzętu medycznego, Miguel Ángel
Rodríguez oskarżony o przyjęcie
łapówki za pomoc w negocjacjach z
Alcatel oraz José María Figueres Olsen,
również oskarżony o łapówki w
związku ze sprawą Alcatela.
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