ZINE AL-ABIDINE BEN ALI
Antigo presidente da Tunísia



Acusado de roubar cerca de US$2.6 biliões dos Tunisianos
Os cúmplices podem conseguir fugir à justiça

Pense na seguinte extravagância: o antigo presidente da Tunísia, Zine al-Abidine Ben Ali e a sua
família supostamente alimentaram um tigre, como animal de estimação, com quatro galinhas por dia,
na sua casa de praia.
De acordo com um relatório do Banco Mundial, de 2015, Ben Ali, que foi deposto em 2011, a sua
família e outras pessoas do seu círculo íntimo, defraudaram o estado num montante estimado em
entre 1 bilião e 2.6 biliões de dólares americanos, ao longo de um período de sete anos.
Controlando um volume de negócios estimado em um quinto de todos os lucros de negócios da
Tunísia, pensa-se que o clã Ben Ali tenha adquirido uma fortuna de 13 biliões de dólares
americanos1, enquanto esteve no poder, dinheiro que poderia ter sido dirigido ao melhoramento da
vida do povo tunisiano.
A rede de Ben Ali foi associada a um iate de 1.3 milhões de dólares apreendido na Itália2; um jacto
Falcon na Suíça, propriedades em Paris, nos Alpes e em Côte d’Azur3, e uma mansão4 de 2.5
milhões de dólares em Montreal.
Apesar de negar que detivesse bens no estrangeiro5, fundos associados a Ben Ali foram congelados
no Canadá, na UE, no Reino Unido e na Suíça. As autoridades suíças estão a trabalhar no sentido
de devolver à Tunísia 40 milhões de dólares americanos que ali foram guardados durante a era Ben
Ali.
Mas, a monumental corrupção de Ben Ali, tal como a Primavera Árabe, poderá passar a ser uma
“história antiga”.
O governo da Tunísia propôs recentemente um projeto de lei que prevê a amnistia para milhares de
empresários e funcionários públicos acusados de corrupção que ajudaram Ben Ali no seu mandato.
Se for aprovada, a Lei da Reconciliação Económica6, como é chamada, deverá exigir que os
corruptos devolvam o dinheiro que roubaram à economia tunisiana, em troca da retirada de todas as
acusações que existem contra eles. Para além disso, ser-lhes-á garantida imunidade contra
ulteriores processos judiciais. Não há perguntas. Não é preciso revelar a verdade sobre Ben Ali ou
outros como testemunho. Não há mais discussão pública. Não se faz justiça.
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