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Peru chce odzyskać miliony

Agencja  informacyjna  „Inter  Press  Service”  podała,  że  peruwiańskie  władze  będą  dążyły  do
odzyskania ponad 900 milionów soli  (930 milionów złotych) zasądzonych jako odszkodowanie i
rekompensata  w  wyniku  procesów  członków  reżimu  byłego  prezydenta  Alberto  Fujimoriego
skazanych za przestępstwa korupcyjne.

W wyniku 84 procesów wytoczonych niemal 100 przedstawicielom administracji rządzącego Peru w
latach 1990-2000 prezydenta Fujimoriego oraz osób z nią powiązanych, sądy zasądziły na rzecz
państwa łącznie 904 miliony soli, jako rekompensaty tytułem poniesionych przez państwo pod jej
rządami. Administracja obecnego prezydenta, Alana Garcíi, deklaruje, że jest zdecydowana te sumy
od skazanych wyegzekwować. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż czołowi przedstawiciele ówczesnych
władz, z prezydentem Fujimorim na czele, nie wykazują woli współpracy. Wręcz przeciwnie, własny
majątek bądź wytansferowali  na konta w zagranicznych bankach,  bądź przepisali  na członków
rodziny i podstawione osoby.

Do tego zadania władze wyznaczyły specjalnego prokuratora -  Julio Rocę -  którego dodatkowo
wyposażono  w  specjalne  kompetencje,  mające  umożliwić  mu  ustalenie  lokalizacji  majątku
skazanych. Prokurator Pedro Gamarra, który wcześniej zajmował się tropieniem ukrytego majątku
prominentów  byłego  reżimu  wyraził  nadzieję,  że  pomimo  stosowanych  przeróżnych  metod
utrudniania  pracy  wymiaru  sprawiedliwości,  dzięki  nowym  kompetencjom  uda  podnieść  się
skuteczność egzekucji.

Na czele czarnej listy jest sam były prezydent, który ma zapłacić 8 milionów soli. Wiadomo, że część
pieniędzy  Fujimori  przepisał  na  siostrę  obecnie  mieszkającą  w  Japonii,  część  na  rzekome
sfinansowanie  studiów  w  Stanach  Zjednoczonych  dla  czwórki  swoich  dzieci.  Znacznej  części
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pieniędzy  jednak  w  ogóle  nie  można  się  doszukać.

Rekordzistą jest szef służb specjalnych za jego rządów, Vladimiro Montesinos, mający zasądzone
ponad 170 milionów soli rekompensaty. On z kolei, poprzez podstawione osoby, ukrył swój majątek
na  szeregu  kont  w  zagranicznych  bankach.  Na  dalszych  miejscach  znajdują  się  nie  mniej
prominentne osoby reżimu, m. in.  byli:  premier Victor Joy Way (11 milionów soli),  szef sztabu
peruwiańskich sił zbrojnych generał Nicolás Hermoza Rios (16 milionów soli), prokurator generalny
Blanca Nelida Colan (1,5 miliona soli), minister rolnictwa Absalón Vásquez (18 milionów soli), jak
również potentat medialny José Enrique Crousillat (160 milionów soli).

Skazywani byli  oni za sprzeniewierzanie funduszy uzyskanych przez Skarbu Państwa z procesu
prywatyzacji (zdaniem „Peruwian Time” nie można doliczyć się środków o równowartości ponad 18
miliardów  złotych),  finansowanie  kampanii  politycznej  z  państwowej  kasy,  przekupywanie
przedstawicieli  opozycji,  czy  wykorzystywanie  służb  specjalnych  do  jej  inwigilowania,  a  nawet
przemyt broni.
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