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Miliony dolarów żony Pinocheta

9.12.2009. Hiszpański sędzia Baltasar Garzon 31 listopada 2009 roku
zażądał, by w ciągu 10 dni wdowa po chilijskim dyktatorze Augusto
Pinochecie i jego byli doradcy wypłacili kwotę 77 milionów dolarów
(210 milionów złotych) oﬁarom jego reżimu.

Jak podał dziennik "Santiago Times", który poinformował o całej sprawie, jeśli nie zgodzą się
wypłacić powyższej sumy, wobec wdowy po dyktatorze Luicii Hiriart oraz 3 innych osób: Oscara
Aitkena, Pablo Granifo i Hernana Donoso zostaną sformułowane wnioski ekstradycyjne do Hiszpanii
pod zarzutem malwersacji i prania pieniędzy. Ponadto, zagrożono zamrożeniem nawet 25 milionów
dolarów (68 milionów złotych) należących do nich aktywów.
Sędzia Garzon wspólnie z przedstawicielami hiszpańskiego sądu najwyższego zamierza wybrać się
do Chile, by osobiście dowiedzieć się o postępach w śledztwie w sprawie wspomnianej czwórki
oskarżonych.
Pieniędzy domaga się hiszpańska organizacja Foundación Salvador Allende, by móc wypłacić
odszkodowania hiszpańskim oﬁarom rządów Pinocheta, które rozpoczął pucz wojskowy z 1973 roku
przeciwko prezydentowi Allende. To najnowsze z serii posunięć sędziego Garzona przeciwko
Pinochetowi i jego zaufanym.
Sędzia przyczynił się do zatrzymania pod zarzutem ludobójstwa i terroryzmu byłego dyktatora w
areszcie domowym, co miało miejsce w 1998 roku w Londynie. Zwolniono go po 16 miesiącach
procedur ekstradycyjnych, jednak zarzuty uchylania się od płacenia podatków, malwersacji i prania
pieniędzy ciągnęły się za nim aż do jego śmierci w 2006 roku.
Członkowie rodziny dyktatora oraz doradca Aitken zostali uwolnieni od zarzutów we wcześniejszych

procesach, zatem nie mogą być ponownie sądzeni. Jednak zebrane w ostatnich latach dowody
wskazują, że Pinochet zgromadził fortunę dzięki łapówkom od międzynarodowych przedsiębiorstw
zbrojeniowych i sprzeniewierzeniu środków publicznych. Majątek ten ma być ukryty na kontach
banków z całego świata.
Członkowie rodziny Pinocheta od początku odrzucali formułowane wobec byłego dyktatora
oskarżenia o korupcję. Twierdzili oni, że majątek rodziny jest wynikiem ﬁnansowej rozwagi i
przemyślanych inwestycji.
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