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Fejérdy Gergely                 Dominique Strauss-Kahn letartóztatása

2011. május 15-én (helyi idő szerint) hajnalban Dominique Strauss-Kahnt (francia bevett 
rövidítéssel: DSK-t), a Nemzetközi Valutalap (IMF) hatvankét éves elnökét őrizetbe vette 
a New York-i rendőrség a John F. Kennedy repülőtéren. A vád főbb pontjai: szexuális zak-
latás, nemi erőszak kísérlete és személyes szabadság korlátozása. A feljelentést sértettként 
a Times Square-en található Sofitel szálloda harminckét éves, guineai állampolgárságú, 
három éve alkalmazásban álló szobalánya, Nafissatou Diallo tette. A börtönben, majd 
óriási összegű kaució ellenében házi őrizetben tartott DSK jelenleg ártatlannak vallja 
magát; a bírósági eljárás folyamatban van az ügy tisztázása érdekében.

Összeesküvés-elméletek

A francia társadalom, mint általában a világ közvéleménye, értetlenül áll a tör-
téntek előtt, és valamiféle összeesküvés-elméletben látja a megoldás kulcsát. 
A közvélemény-kutatási adatok szerint a megkérdezettek 57%-a – a szocialista 

párt támogatóinak 70%-a – a DSK-val szemben előre kitervelt lejáratási akcióként ér-
tékeli az eseményt.1 Ezt megerősíteni látszik magának vádlottnak még április 28-án, a 
Libération nevezetű napilap újságírói előtt tett kijelentése is, miszerint a politikus attól 
fél, hogy figyelik, és hogy egy nő, jelentős összeg fejében hamarosan meg fogja őt vádolni 
valami kitalált történettel: például azzal, hogy a Nemzetközi Valutalap elnöke megerősza-
kolta egy parkolóban.2

A sajtó lapjain és az internetes megosztó portálokon nagyon hamar terjedni kezdett 
mindenféle találgatás és kombináció. Sokan úgy vélték: igencsak gyanús az a tény, hogy 
egy, a jelenlegi francia kormányzó pártot, az UMP-t támogató montreali fiatal aktivista 
Twitter-üzenet formájában már akkor közzétette az információt, mielőtt még az nyilvános 
lett volna. Azonban kiderült, hogy számos adatot pontatlanul közölt, és mindezt egy 
barátjának az érintett szállodában dolgozó ismerősére hivatkozva tette.3 Jacques Attali, 
a neves francia közgazdász, író, Mitterrand elnök volt különleges tanácsadója szintén 
a kormányzó pártot hozta gyanúba – arra a tényre alapozva, hogy a Sofitel Hotel a 
jelenlegi párizsi vezetéssel jó kapcsolatokat ápoló francia részvényesek tulajdonában 
álló Accor szállodalánc tagja. A kereszténydemokrata elnökjelölt, Christine Boutin az 
üggyel kapcsolatos első hozzászólásában egyértelműen csapda állítását emlegette.4 
Claude Bartolone szocialista képviselő pedig már a DSK által megjósolt orosz–francia 
összeesküvésről beszélt.5 A sztárfilozófus, Bernard-Henri Lévy szerint a hírhedtté vált 

1 „DSK victime d’un complot pour 57% des Français.” L’Express.fr, http://www.lexpress.fr/actualite/
politique/dsk-victime-d-un-complot-pour-57-des-francais_993866.html, 2011. május 18.

2 „DSK: la thèse d’un complot se répand sur le Net.” Liberation.fr, http://www.liberation.fr/
politiques/01012337636-dsk-la-these-du-complot-se-repand-sur-le-net, 2011. május 17.

3 „DSK: le jeune militant UMP s’explique.” Radio Europe1.fr, http://www.europe1.fr/France/DSK-le-
jeune-militant-UMP-s-explique-544391/, 2011. május 16.

4 „La thèse du complot fleurit sur le web et chez les politiques.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
politique/2011/05/16/01002-20110516ARTFIG00459-la-these-du-complot-fleurit-sur-le-web-et-chez-
les-politiques.php, 2011. május. 17.

5 „Quand DSK s’inquiétait d’un complot franco-russe contre lui.” le Nouvel Observateur, http://
tempsreel.nouvelobs.com/actualite/l-affaire-dsk/20110519.OBS3487/quand-dsk-s-inquietait-d-un-
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szoba száma – 2806 – is arra utal, hogy az IMF elnökének ügyében a politikai ellenfelei a 
felelősek, hiszen a francia szocialista párt előválasztási küzdelmében részt venni kívánó 
jelölteknek június 28-tól kell meghozniuk végső döntésüket, hogy indulnak-e az elnöki 
posztért.6

A francia politológusok és szociológusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az 
összeesküvés-elméletek gyártása és abba való menekülés a társadalom természetes 
védekezési reakciója. Denis Muzet többek között kihangsúlyozza: „E hír hallatán a franciák 
a szó szoros értelmében elképedtek. Annak érdekében, hogy csökkentsék a távolságot 
a szocialista párt jövendő elnökjelöltjeként bemutatott IMF-elnök iránt felhalmozott 
empátia és az e jelöltség vállalását megakadályozó esemény között, a tények tagadásába 
menekültek. Ha pedig nem bűnös, akkor az egyetlen magyarázat az összeesküvés.”7

Mindehhez hozzájárulnak azok a képek is, amelyeken az látható, ahogyan a Nemzetközi 
Valutaalap elnökét európai szemmel nézve méltatlan módon hurcolták meg az amerikai 
hatóságok. A francia társadalom jelentős hányada eleve bizalmatlanul tekint az Egyesült 
Államokra, ami tovább gerjeszti azt a feltételezést, hogy akár Washington is állhat a 
manipuláció mögött.8

Ha valóban egyfajta „cselszövésről” van szó – amit abban az esetben, ha megfelelő 
módon készítették elő, a közeljövőben senki sem fog tudni bizonyítani –, felmerül a 
kérdés: kinek, kiknek lehetett érdeke Dominique Strauss-Kahn eltüntetése? Kik és milyen 
formában járhatnak jól a Nemzetközi Valutaalap francia elnökének eltávolításával? 
Anélkül, hogy rátérnénk a vélt vagy valós nemzetközi okokra, ebből a szempontból 
különösen is érdekes megvizsgálni a franciaországi belpolitikai fejleményeket.

A Dominique strAuss-kAhn-ügy és nicolAs sArkozy

Először is, kézenfekvő, hogy a 2012-es franciaországi elnökválasztásokat megelőző 
küzdelemben a még csak nem is jelölt, de kimagasló, minden potenciális jelöltet 
megelőző közvélemény-kutatási eredményt elérő IMF-elnök kiiktatása többek 

érdekét is szolgálta. Nem állíthatjuk azonban, hogy a Nicolas Sarkozy elnökhöz köthető 
hatalmi körök kifejezetten ujjongva fogadták Dominique Strauss-Kahn gyors eltávolítását. 
Az Elysée-palota ura a jelenleg gyenge társadalmi támogatottságának megerősítését 
többek között a francia „grandeur” nemzetközi helyreállításában, az ország befolyásának 

complot-franco-russe-contre-lui.html, 2011. május 19.
6 Az angolszász sajtó élesen bírálta a dúsgazdag, sztárfilozófust, lásd: „Affaire DSK: Bernard-Henri 

Lévy defend sa classe sociale.” Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/dsk/article/2011/05/20/affaire-
dsk-bernard-henri-levy-defend-sa-classe-sociale_1524692_1522571.html, 2011. május 22.

7 „La théorie du complot a emérge en réponse au choc causé par l’affaire DSK.” Le Monde,fr, http://
www.lemonde.fr/dsk/article/2011/05/19/la-theorie-du-complot-a-emerge-en-reponse-au-choc-cause-
par-l-affaire-dsk_1524195_1522571.html#ens_id=1522342, 2011. május 20.

8 Sokan vannak, akik Roman Polanski ügyére emlékeztetnek. A lengyel filmrendező 1977-ben szökött 
Franciaországba az ítélethirdetés elől. 2009-ben Svájcban, egy 31 évvel korábbi, kiskorú megrontása 
miatt kiadott amerikai elfogatóparancs alapján tartóztatták le. Washington követelte Polanski kiadá-
sát, de azt 2010 nyarán végül Bern elutasította. Mindezt az amerikai jogszolgáltatás kegyetlenségére 
hozzák fel példaként.
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növelésében látja. Jól példázza ezt a mediterrán térségben tapasztalható francia aktivitás. 
Ilyen körülmények között minden, ami Franciaország „imázsát” ronthatja, károsan 
érinti Sarkozy elnök elképzeléseit. Mindazonáltal, DSK kényszerű háttérbe vonulása 
természetesen az Elysée-palota mai urának 2012-es újraválasztási esélyeit is pozitívan 
befolyásolhatja. Ezzel Nicolas Sarkozy tökéletesen tisztában van. Az ügy olyan sokként 
hatott a francia társadalomra, hogy a jelenlegi elnök korábbi negatív megítélése és az 
ellene felhozott érvek némiképpen elhomályosodhatnak. Mindehhez hozzájárul az 
elmúlt hetekben kiszivárgott információ is, miszerint Carla Bruni gyermeket vár.9 Ilyen 
körülmények között nem meglepő, hogy egy május 18-án készült közvélemény-kutatási 
adat szerint Nicolas Sarkozy – Marine Le Pen-t megelőzve – 22%-os támogatottság 
mellett bejutna a második fordulóba.10

A párizsi kormánykörök – azon túl, hogy fájdalmasnak, megrendítőnek titulálták az 
esetet, és a vádlottnak az önmaga tisztázásához való jogát hangsúlyozták – az államfővel 
egyetértésben a „csend taktikáját” választották: részint az ügy sok homályos pontja miatt, 
valamint azzal a céllal, hogy a kormányzó párt emberségességét, „gentleman” hozzáállását 
kiemeljék, és egyben jelezzék, hogy az UMP nem a botrány kiszélesítésén fáradozik. 
Nicolas Sarkozy megtiltotta, hogy bárki is kritizálja, kommentálja a New Yorkban 
történteket. Számos kormánypolitikus kényszerült emiatt már az első napon lemondani 
a korábban programba vett médiaszereplését.11 A csöndet egyetlen képviselő, Bernard 
Debré merészelte – igen agresszív kijelentéssekkel – megtörni.12 A kormánytagok közül 
az ügyet illetően kizárólag a környezetvédelmi miniszter asszony, Nathalie Kosciusko-
Maurizet néhány gondolata jelent meg a sajtóban, ahol egyébként az áldozat személyére is 
felhívta a figyelmet.13 Emellett a május 21-én tartott, „értékekről és globalizációról” szóló 
UMP-szemináriumon hangzottak el bujtatott kritikai megjegyzések a volt miniszterelnök, 
jelenleg szenátor Jean-Pierre Raffarin szájából.14

Meg kell jegyezni, hogy a kormánypárton belül többen attól félnek, hogy a túlzott 
elhatárolódás és csönd a Front National támogatottságát fogja növelni. Sarkozy elnök 

  9 Többek között Paul Sarkozy, az elnök édesapja erősítette meg ezt a hírt. „Carla Bruni enceinte: de 
la rumeur à la confirmation.” Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/politique/article/2011/05/17/carla-
bruni-enceinte-de-la-rumeur-a-la-confirmation_1514844_823448.html, 2011. május 22.

10 Egy másik közvélemény-kutató cég már ezt a tendenciát mutatta ki április 26-án is. „Présidentielle 
sans DSK: Sarkozy figurerait au second tour selon un sondage.” Le Monde.fr, http://www.lemonde.fr/
election-presidentielle-2012/article/2011/05/18/presidentielle-sans-dsk-sarkozy-figurerait-au-second-
tour-selon-un-sondage_1523595_1471069.html, 2011. május 19.

11 „Affaire DSK: Ce qu’en pense Sarkozy.” Le Point.fr, http://www.lepoint.fr/politique/affaire-dsk-ce-
qu-en-pense-sarkozy-18-05-2011-1332011_20.php, 2011. május 20.

12 Bernard Debré Párizs UMP-képviselője, az Alkotmánytanács (Conseil Constitutionnel) elnö-
kének ikertestvére és az Ötödik Köztársaság alkotmánya szerzőjének a fia. „Pour Bernard Debré 
DSK est un delinquant sexuel.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/politique/2011/05/16/01002-
20110516ARTFIG00604-pour-bernard-debre-dsk-est-un-delinquant-sexuel.php, 2011. május 16.

13 „Regards de femmes politiques sur l’affaire DSK.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
politique/2011/05/17/01002-20110517ARTFIG00738-dsk-regards-de-femmes-politiques-sur-l-affaire.
php, 2011. május 18.

14 „L’affaire DSK s’invite dans un seminaire de l’UMP sur les valeurs.” Le Point.fr, http://
www.lepoint.f r/polit ique/ l-affai re-dsk-s-invite-dans-un-seminaire-de-l-ump-sur-les-
valeurs-21-05-2011-1333488_20.php, 2011. május 23.



Fejérdy Gergely                 Dominique Strauss-Kahn letartóztatása

           MKI-elemzések   6

azonban egyelőre kitart döntése mellett, amelyet igazolni látszanak a Marine Le Pennel 
kapcsolatos, közelmúltban készült közvélemény-kutatások. A Front National ugyanis nem 
lett a Dominique Strauss-Kahn-ügy nagy nyertese. Az év elején tapasztalt, rohamosan 
növekvő népszerűsége áprilistól lelassult, és a jelenleg elérhető adatok szerint a második 
fordulóba való bejutása egyáltalán nem biztos.15 Nicolas Sarkozy számára tehát kedvező 
eredményeket hozott DSK letartóztatása. Ráadásul az IMF-elnöki posztért kialakult 
versenyben jelentős nemzetközi támogatást élvez a francia jelölt, a jelenlegi gazdasági 
miniszter, Christine Lagarde,16 ezzel is biztosítva a Franciaország nemzetközi befolyását 
megőrizni, erősíteni kívánó jelenlegi kormánypolitikát.

A frAnciA szociAlistA Párt reAkciói

Dominique Strauss-Kahn ügye természetesen a legnagyobb „földrengést” a francia 
szocialista pártban okozta. Martin Aubry, a párt (PS) elnöke és Lille polgármestere 
egyenesen „mennydörgésszerű” eseményként értékelte a megdöbbentő hírt.

2011. május 15-ig DSK nem jelentette be ugyan hivatalosan a választáson való 
indulását, ám a közvélemény-kutatási adatokra hivatkozva nagy esélyesként tartották 
számon. A PS-ben az IMF volt elnöke stabil támogatói bázisra támaszkodhatott, de 
nem mindenki kívánta a győzelmét. Jól mutatja ezt az a tény, hogy már 2011 májusáig 
tizenegyen bejelentették, hogy indulni kívánnak az elnökválasztáson, és további hatan 
jelezték, hogy különböző feltételek esetén beszállnának a küzdelembe.

Úgy tűnt, Dominique Strauss-Kahn az egyébként szintén lehetséges elnökjelöltre és 
a párt jelenlegi vezetőjére, Martin Aubryra, illetve a 2006-ban még vetélytárs Ségolène 
Royalra is támaszkodhat, és ezzel a siker kulcsa a kezében van.17 A New York-i váratlan 
eseménysor azonban felborította ezt a hihetőnek tűnő forgatókönyvet. A Szocialista Párton 
belül tisztában vannak avval, hogy DSK visszatérésére gyakorlatilag nincs esély. Elvileg 

15 Lásd a 2012-es választásokkal kapcsolatos közvélemény-kutatásokat közzé tevő honlap adatait: http://
www.sondages-en-france.fr/sondages/Elections/Pr%C3%A9sidentielles%202012.

16 Christine Lagarde 2005 óta megszakítás nélkül miniszteri posztot tölt be, korábban a Baker & 
McKenzie amerikai ügyvédiroda keretei között futott be sikeres karriert. 2011. május 10-én azonban 
szocialista párti közbelépésre az ügyészség előtt kellett magát tisztáznia, hivatali hatalommal való 
visszaélés tárgyában. A vád szerint Lagarde az állam megkárosításával részesítette előnyben Bernard 
Tapie üzletembert. Tapie 1993–1994-ben adta el az Adidas sportszergyártó céget az akkor még állami 
tulajdonú Crédit Lyonnais banknak. Az adásvételből a cég értéke körüli vita, majd pereskedés lett, 
aztán 2007-ben Lagarde miniszterként úgy döntött, hogy nem hagyományos jogi úton, hanem a felek 
közti – úgynevezett magánbíróságon történő – megegyezéssel kell mielőbb lezárni az ügyet. Ennek 
értelmében az állam végül 285 millió euró kártérítést fizetett Tapie-nak. Lagarde számára fontos, 
hogy az ügy végére minél hamarabb pont kerüljön, hiszen május 25-étől hivatalosan is az IMF-elnöki 
poszt jelöltje és legnagyobb esélyese. Lásd: „Lagarde officiellement candidate à la direction du FMI.” 
Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2011/05/25/04016-20110525ARTFIG00422-lagarde-
officiellement-candidate-a-la-direction-du-fmi.php, 2011. május 25.; „Christine Lagarde détaille ses 
ambitions pour le FMI.” Le Monde,fr, http://www.lemonde.fr/economie/article/2011/05/25/christine-
lagarde-detaille-ses-ambitions-pour-le-fmi_1527022_3234.html#ens_id=1524338, 2011. május 25.

17 Többen úgy vélik (bár az érintettek soha ezt meg nem erősítették – igaz, nem is cáfolták), hogy 
Dominique Strauss-Kahn elnöki székbe juttatásáért titkos paktum jött létre a három politikus 
között.
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2011. július 13-ig kellene hivatalosan bejelentenie az elnökválasztáson való részvételi 
szándékát, de vélhetően addig az időpontig a bírósági tárgyalások nem fognak lezárulni. 
Jóllehet, az IMF volt elnöke még mindig ártatlannak vallja magát, és sztárügyvédei 
is ezt hajtogatják, gyakorlatilag lépésről lépésre egyre több olyan tényszerű vizsgálati 
eredményre és az ügy szempontjából nem elhanyagolható részletre derült fény már eddig 
is, hogy kicsi az esélye annak, hogy minden kétséget eloszlatóan sikerül tisztára mosnia 
magát.18 Ilyen körülmények között minden korábbi kombináció helyére új lépett.

Dominique Strauss-Kahn kiesésével két, a sorban őt követő esélyes, François Hollande 
és Martin Aubry kapott új lehetőséget és lendületet az előválasztásokig. Hollande, a PS 
korábbi elnöke a május 18-án közzétett adatok szerint országosan 23%-os, illetve a május 
24-én nyilvánosságra került számok alapján 27%-os támogatottságnak örvendhet. Ha 
François Hollande és Nicolas Sarkozy között most, 2011. május végén lenne a második 
forduló, DSK-t is megelőzve, 64%-os eredménnyel lehetne elnök.19 Martin Aubry alig 
néhány százalékos lemaradással, szintén kimagasló eredményt érne el.20 A Szocialista 
Párton belül azonban már kezd élesen kirajzolódni a frontvonal a két esélyes között. 
Annak ellenére, hogy François Hollande országosan jó eredményeket tud felmutatni, a 
párton belül a DSK-i vonaltól következetesen eltérő jelöltként jelentős ellentáborral kell 
számolnia. A volt pártelnök ellenében Martin Aubryt támogatja ugyanis az IMF volt 
elnökéhez húzó, jelentős befolyással bíró párizsi polgármester, Bertrand Delanoë és a 
párt évtizedek óta meghatározó személyisége, a volt miniszterelnök, Laurent Fabius is, 
továbbá Hollande volt élettársa, Ségolène Royal és a párt balszárnyáról Benoît Hamon 
és Henri Emmanuelli.21 François Hollande gyengéje lehet az is, hogy soha nem szolgált 
miniszterként kormányban, így többen felróják neki szakmai tapasztalatlanságát.

A szocialisták közt szervezett előválasztásokra 2011. október 9-én kerül majd sor; 2011. 
július 13-ig kell a végleges jelöltlistát összeállítani, ami még hozhat meglepetéseket. Ma, 
a közvélemény-kutatási eredmények figyelembevételével úgy tűnik, hogy a Dominique 
Strauss-Kahn-ügy legfőbb nyertese a Szocialista Párt lett. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy a látszat csalhat, hiszen egy olyan nemzetközi elismertséggel és jártassággal bíró 
politikusát vesztette el ez a politikai formáció, akit képtelen lesz helyettesíteni. A francia 
szocialista párt államfői posztért folytatott harcában láthatatlanul ható, lassú méreg 
lehet DSK kiesése,22 bírósági tárgyalása, valamint a minden kétséget kizáróan fényűző 
gazdagsága.23

18 Megjegyezendő, hogy az áldozat vagy családjának megvásárlása és a vád visszavonása érdekében 
alkalmazott nyomásgyakorlás is szerepelhet DSK „tisztára mosásának” eszközeként. „Les différents 
scénarios qui attendent DSK.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/international/2011/05/16/01003-
20110516ARTFIG00561-les-differents-scenarios-qui-attendent-dsk.php, 2011. május 17.

19 Dominique Strauss-Kahn legjobb eredménye 54% volt.
20 „Dans les sondages l’affaire DSK ne profite pas à Sarkozy.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/

politique/2011/05/24/01002-20110524ARTFIG00388-dans-les-sondages-l-affaire-dsk-ne-profite-pas-
a-sarkozy.php, 2011. május 24.

21 „Primaire socialiste vers un duel Aubry-Hollande.” Le Monde,fr, http://www.lemonde.fr/politique/
article/2011/05/23/primaire-socialiste-vers-un-duel-aubry-hollande_1525932_823448.html#ens_
id=1524510, 2011. május 24.

22 „L’affaire DSK est un poison lent pour la gauche.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/
politique/2011/05/26/01002-20110526ARTFIG00746-l-affaire-dsk-est-un-poison-lent-pour-la-
gauche.ph, 2011. május 27.

23 Elég csak a házi őrizet idejére bérelt New York-i 600 m2-es házra gondolni, amelyet ötvenezer dollá-
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Egy nagy esélyes kényszerű távozása egy évvel a 2012-es francia elnökválasztások 
előtt természetesen új politikai kombinációkat gerjeszt. A fentebb vázolt reakciók 
fényében jól látszik, hogy bár az első közvélemény-kutatási adatok szerint a nagy 

győztes a francia Szocialista Párt, de hosszú távon korántsem biztos, hogy a DSK-ügy a 
baloldali szavazótábort fogja növelni. Nicolas Sarkozy sem nevezhető valódi vesztesnek, 
de az semmiképpen sem állítható, hogy jelentős sikernek könyvelheti el az IMF volt 
elnökének botrányát. Megállapítható, hogy a DSK-t kezdettől élesen támadó Marine Le Pen 
rövid távon egyáltalán nem tudott hasznot kovácsolni ebből az új, váratlan helyzetből, mint 
ahogy a szélsőbaloldal sem. A DSK-ügy nagy nyertesei valójában a centrum formációk. 
Így például olyan nevek, mint Jean-Louis Borloo, aki 2011. április 7-én létrehozta az 
alliance républicaine, écologiste et sociale-t (szociális és környezetvédő köztársasági 
szövetséget) és – az UMP elhagyását is kilátásba helyezve – a legnépszerűbb francia 
politikussá avanzsált, miközben megduplázta támogatói táborát a botrány kirobbanását 
követő napokban.24 Mindezek a tények jól mutatják, hogy – mint már a korábbi francia 
elnökválasztásokat megelőzően is – számos váratlan fordulatra kell felkészülni, és a 
közvélemény-kutatási adatokat nem jövő évi pontos végeredmény, hanem inkább a 
belpolitikai tendenciák, finom mozgások megfigyelésére érdemes felhasználni.

A DSK-ügy azonban nem csak a 2012-es esztendő perspektívájából érdekes 
Franciaország vonatkozásában. Az IMF volt elnöke ellen felhozott vádak ugyanis 
egyfajta önvizsgálatra ösztönzik a társadalmat, de leginkább a politikai és média-elitet. 
Dominique Strauss-Kahn a nők iránti vonzalma közismert volt felsőbb körökben, sőt 
agresszív magatartására is többször fény derült, elég csak a 2002-ben történt Tristane 
Banon-,25 illetve a 2008 elején napvilágra került Nagy Piroska-ügyre gondolni.26 
A hatalmával visszaélő, magát a szexualitás területén kiélő politikus képe azonban eleddig 
a széles közvélemény előtt homályban maradt. Sőt, akár egyfajta erényes tulajdonságnak 
állították be, mondván: egy jó közéleti személynek hódítónak kell lennie. Ha valaki ezt 
meg merészelte kérdőjelezni, mint például a Christophe Deloire és Christophe Dubois 
újságíró páros 2006-ban megjelent könyvükben, azonnal komoly politikai nyomás alá 
kerültek.27

rért bérel havonta.
24 Lásd: „Sondage exclusif 2012 PS recule Borloo fait bond.” 20 minutes.fr, http://www.20minutes.fr/

politique/725692-sondage-exclusif-2012-ps-recule-borloo-fait-bond, 2011. május 18.
25 Az üggyel kapcsolatban lásd Patricia Tourancheau: „Tristane Banon refuse toujours de porter plainte.” 

Liberation.fr, http://www.liberation.fr/politiques/01012338686-tristane-banon-refuse-toujours-de-
porter-plainte, 2011. május 23.

26 „Politikai botránnyal fenyeget Strauss-Kahn letartóztatása.” Hetiválasz.hu, http://hetivalasz.hu/uzlet/
olyan-erzesem-volt-hogy-veszitek-ha-elfogadom-es-veszitek-akkor-is-ha-visszautasitom-37840http://
hetivalasz.hu/uzlet/olyan-erzesem-volt-hogy-veszitek-ha-elfogadom-es-veszitek-akkor-is-ha-
visszautasitom-37840, 2011. május 20.

27 Christophe Deloire – Christophe Dubois: Sexus politicus. Paris: Alban Michel, 2006. A könyv meg-
jelenése után DSK és köre jelentős nyomást gyakorolt a szerzőkre. „Tout le monde savait personne ne 
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2011. május 15-e után azonban felmerül egyrészt a felelősség kérdése: takargatható-e, 
elhallgatható-e egy szinte beteges hajlam a politikusok esetében, illetve a magánélet 
sérthetetlenségének hol vannak a határai egy közéleti személy esetében. A kérdések nem 
teljesen újak, hiszen Nicolas Sarkozyvel kapcsolatban már több ízben napirendre kerültek. 
A francia államfő ugyanis – megdöbbentve a mitterrand-i titkolózáshoz szokott francia 
társadalmat – a magánéletét „kiteregető” stílusával valami újszerűt és eleddig inkább 
megbotránkoztatót hozott Franciaországban. A DSK-ügy ez utóbbira rímel – de ezúttal, 
az erőteljes mediatizálás hatására és a látványos bukás miatt vélhetően valami változást 
fog előidézni a francia társadalomban, de különösképpen az elitben, amely arra törekszik, 
hogy a május 15-én bekövetkezett botrány lehetőleg elkerülhető legyen a jövőben. Ez az 
átalakulási folyamat attól függetlenül is bekövetkezni látszik, hogy mi lesz a bírósági 
döntés ebben a konkrét ügyben.

2011. május 27.

disait rien.” Le Figaro.fr, http://www.lefigaro.fr/politique/2011/05/21/01002-20110521ARTFIG00003-
tout-le-monde-savait-personne-ne-disait-rien.php, 2011. május 24. (Érdekes módon, már másnaptól 
elérhetetlen ez a cikk az interneten.)
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