Bűnös vagy sem? - végét járja a Jackson-per
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A vád és a védelem záróbeszédében egymástól homlokegyenest eltérő képet
festett Michael Jacksonról.

Egymással teljesen ellentétes képet festett az esküdtek előtt a kiskorú szexuális molesztálásával vádolt
Michael Jackson amerikai popénekesről záróbeszédében a vád és a védelem képviselője.
Az összegező vádbeszédet a jó szónok hírében álló Ron Zonen kerületi
ügyészhelyettes mondta el helyi idő szerint csütörtökön Tom Sneddon
államügyész helyett, aki azért engedte át neki ezt a feladatot, mert a védelem
a popsztár régi, kérlelhetetlen és ádáz ellenségeként ostorozta.
Ron Zonen az énekest alkohol problémákkal küszködő "ragadozónak"
ábrázolta, aki sebezhető fiukat szemelt ki magának csonka családokból - így
vádlóját, az akkor 13 éves, rákbetegségéből éppen felgyógyult Gavin Arvizót is
- saját szexuális hajlamainak a kielégítése végett. Az ügyész szerint Jackson
áldozatai bizalmába férkőzve a hálószobájába, majd az ágyába csábította
őket.
A védelem vezető képviselője a gyerek anyját szélhámosnak nevezte hangsúlyozva, hogy Michael Jackson lehet, hogy
naiv, de nem molesztál gyerekeket. A család bűnösnek akarja őt nyilváníttatni, hogy utána polgári perben kártérítést
követelve anyagi hasznot húzzon belőle - érvelt az ügyvéd. Mesereau szerint az ügyészek nem nyújtottak be tárgyi
bizonyítékokat és elfogulatlan tanúkat sem tudtak találni, akik bizonyították volna, hogy a popénekes zaklatta volna a
gyereket. Kétségbeesésükben végül több mint egy évtizeddel korábbi, alaptalan molesztálási vádaskodásokat hoztak fel
bizonyítékként. "Jackson életéről és jövőjéről van szó" - hívta fel az esküdtek
figyelmét Thomas Mesereau.
Az ügyvéd várhatóan pénteken fejezi be záróbeszédét, amelyre a
vád képviselője még reagálhat. A csütörtöki napon a Santa Maria-i
bíróság épülete előtt a korábbinál jóval nagyobb tömeg gyűlt össze. A
tárgyalóterem zsúfolásig megtelt, akárcsak a közeli sajtószoba.
Jackson ellen tavaly tíz pontban emeltek vádat kiskorúval szemben
elkövetett szeméremsértő cselekedetek címén, illetve gyerekrablásra szőtt
összeesküvésért, jogtalan fogva tartásért, zsarolásért, valamint azért, mert
alkoholt itatott áldozatával céljai elérése érdekében. A 46 éves énekes
ártatlannak vallja magát.
A nyolc nőből és négy férfiból álló esküdtszék pénteken szóvivőt választ soraiból és várhatóan hétfőn megkezdi a vád és a
védelem érveinek a mérlegelését, hogy döntsön a vádlott bűnösségéről és ártatlanságáról.
Michael Jacksont Rodney Melville bíró 20 év börtönre is ítélheti, ha az esküdtek minden vádpontban
bűnösnek találják.
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