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Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Bangkoku

17.08.2009 Bangkok. Skandal podczas Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Bangkoku może się okazać wierzchołkiem góry lodowej –
twierdzą publicyści „The Nation” z Tajlandii na portalu
nationmultimedia.com.

Rozpoczęcie procesu w Stanach Zjednoczonych osób, które, jak się im zarzuca, płaciły tajskim
urzędnikom w latach 2002-2006 za specjalne względy podczas Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Bangkoku, rzuca cień na byłą szefową Urzędu Turystycznego Tajlandii – Jutamas
Siriwan.
Geraldowi i Patrici Green zarzuca się pogwałcenie ustawy o zagranicznych praktykach
korupcyjnych. W akcie oskarżenia, wniesionym w grudniu 2007 roku wskazuje się, że Green, jako
producent ﬁlmu „Operacja Świt” (Rescue Dawn) z 2006 roku i jego żona zapłacili tajskim
urzędnikom ponad 1,7 miliona dolarów za uzyskanie kontraktu na prowadzenie festiwalu.
Oskarżenie wskazało również, że otrzymanie tego kontraktu wiązało się z ponad 10 milionowym
zyskiem.
Z kolei „Financial Times” w artykule "Fraud spotlight on Hollywood" z 10 sierpnia 2009 roku wskazał
na fakt, że oskarżenie małżeństwa Green jest pierwszym przypadkiem zastosowania ustawy o
zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) w stosunku do
branży rozrywkowej. Gazeta prorokuje też, że za tym przykładem mogą iść kolejne oskarżenia,
ponieważ praktyką są agresywne śledztwa w danej branży, po dowiedzeniu chociażby jednego
przypadku złamania prawa.
Redaktorzy z tajskiego „The Nation” wskazują na toczenie się równoległe dwóch procesów – w
Stanach Zjednoczonych i Tajlandii, z tym, że werdykt jednego sądu nie jest wiążący dla organów w

drugim kraju, stąd dla minister Jutamas, zatwierdzającej budżet festiwalu może to wcale nie
oznaczać więzienia. Mimo to śledczy są przekonani, że nieprawidłowości dotyczące festiwalu,
będącego pod jej kontrolą, dotyczyły łapówek, faworytyzmu, jak i ustalania wątpliwego budżetu. Z
tego też względu sprawę przekazano do Krajowej Komisji Antykorupcyjnej w Tajlandii, która wkrótce
ma zdecydować, co do dalszych losów pani minister.
Bangkok Film Festival po raz pierwszy miał miejsce w 2003 roku, organizowany przez Nation
Multimedia Group we współpracy z Tourism Authority of Thailand (TAT). Każdego roku do konkursu
dopuszcza się najwyżej 12 ﬁlmów międzynarodowych twórców, które stratują w kategoriach –
Najlepszego Filmu Zagranicznego, Najlepszego Zagranicznego Reżysera, Najlepszego
Zagranicznego Aktora i Aktorki.
Tegoroczny Bangkok Film Festival odbędzie się w dniach 24-30 września.
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