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TREST SMRTI?
PondÄ›lÃ-, 30 Ä•erven 2008

Kdyby dnes bylo v ÄŒesku referendum o znovuzavedení trestu smrti, asi dvÄ› tÅ™etiny procent obyvatel by tento absolutní orte
pÅ™ivítalo s nad&scaron;ením. Je to v&scaron;ak jen alibismus spoleÄ•nosti, která si jinak nedokáÅ¾e poradit s potenciálními
vrahy a v duchu rÄ•ení o Ä•istém stole Å™e&scaron;í tuto kriminalitu rychle a úÄ•innÄ› &bdquo;hrou na Boha".
Ono je totiÅ¾ mnohem snadnÄ›j&scaron;í Å™e&scaron;it napÅ™íklad gangrénu nohy její amputací, neÅ¾ se zabývat dlo
prevencí a zamÄ›stnávat psychology Ä•i postpenitenciární (= následující po ukonÄ•ení vÄ›zeÅˆského trestu) pracovníky,
zlep&scaron;ovat legislativu i na&scaron;i bezpeÄ•nost. Je to v&scaron;e na dlouhé lokte a je&scaron;tÄ› s nejistým
efektem. Trest smrti je proto ve volebním programu vÄ›t&scaron;iny politikÅ¯ jako kouzelný proutek, který jedním mávnutím
pÅ™ebere pÅ™íli&scaron;ným humanistÅ¯m vÄ›t&scaron;inu jejich voliÄ•ských hlasÅ¯. Å½ivá voda populismu zkrátka vede na
celé Ä•áÅ™e. Malá statistika:
SamozÅ™ejmÄ› známe své meze. Popravy v ÄŒínÄ› jsou fujtajbl, zato USA jsou v trestech
ná&scaron; vzor. Tleskáme, kdyÅ¾ zjistíme, Å¾e od roku 1976, kdy byl ve Virginii znovu zaveden trest smrti, uÅ¾ zde
popravili stého odsouzence. PoÄ•tem vykonaných poprav se Virginie zaÅ™adila na druhé místo za Texas, kde za tÅ™icet rokÅ¯
uÅ¾ trest smrti stihl 406 delikventÅ¯. Na tÅ™etím místÄ› je Oklahoma s 86 popravami. Popravy témÄ›Å™ Ä•tyÅ™ tisíc odsouze
loni zaznamenány v pÄ›tadvaceti zemích svÄ›ta a nejménÄ› dal&scaron;ích 7 395 osob v 64 státech bylo k trestu smrti
odsouzeno. Na vykonání trestu smrti Ä•eká asi 30 000 odsouzencÅ¯. V roce 1990 neexistoval v USA trest smrti v 15 z 51
státÅ¯, v dal&scaron;ích 23 státech je sice trest smrti zaveden, ov&scaron;em od roku 1976 nebyl uplatnÄ›n. Trest smrti
je tedy v USA prakticky vykonáván pouze ve 13 jejich státech. Skupina 310 vÄ›zÅˆÅ¯ odsouzených v Itálii na doÅ¾ivotí
poÅ¾ádala o obnovení trestu smrti. VÄ›zni trest doÅ¾ivotí oznaÄ•ují za nelidský vynález a nepÅ™edstavitelnou ukrutnost. Zam
se: KdyÅ¾ si uvÄ›domíme, o jaká &bdquo;povyraÅ¾ení" by pÅ™i&scaron;el vykonaným trestem smrti napÅ™íklad deviantní slo
pedofil, který nedávno znásilnil a zabil malého Jakuba, mám dojem, Å¾e zpÅ¯sob hry na Boha se mi v tomto pÅ™ípadÄ› zdá
býti dosti ne&scaron;Å¥astným... TakÅ¾e, pÅ™átelé, co s tím?
Jediné Å™e&scaron;ení vidím v zavedení thajského systém
vÄ›znÄ›ní. JakÅ¾e to tam tedy vypadá? Tak poslouchejte, pÅ™edstavujte si...
- VÄ›zni chodí v Å¾elezných okovech a jsou nuceni se nechávat kousat a obtÄ›Å¾ovat bezpoÄ•tem &scaron;vábÅ¯, my&scaron
a potkanÅ¯.
- Mezi oblíbené Ä•innosti odsouzených na doÅ¾ivotí patÅ™í aÅ¾ deset hodin na slunci bez vody a stínidla. Nebo vÄ›&scaron;e
shnilé ryby na krk, s níÅ¾ pak musejí chodit po Ä•tyÅ™ech tak, aby rybu vláÄ•eli po zemi a Ä•ichali celý den její smrad...
- Na spaní má kaÅ¾dý vÄ›zeÅˆ jeden metr Ä•tvereÄ•ní a spí se skrÄ•enýma nohama. Ruce si proto nÄ›kteÅ™í radÄ›ji váÅ¾ou
nÄ›koho v noci ze spaní nevyru&scaron;ili. A kdyÅ¾ se to totiÅ¾ stane, pak nerudný soused mÅ¯Å¾e vÄ›znÄ› bez jakýchkoliv
upozornÄ›ní zmlátit...
- ZnásilÅˆování pÅ™ed v&scaron;emi vÄ›zni, jídlo jako krmení pro prasata, trestání bitím holí, kdy vÄ›zeÅˆ má na výbÄ›r - buÄ•t
pÅ™es záda, coÅ¾ hrozí pÅ™eraÅ¾ením páteÅ™e, nebo pÅ™es zadní Ä•ást tÄ›la. To ale znamená si asi mÄ›síc nesednout...
není vÄ›zeÅˆ mezi bitými, musí si sednou dokruhu a dívat se a naslouchat, jak jsou tluÄ•eni jiní, jak jim stÅ™íká krev a jak
neboÅ¾áci jeÄ•í bolestí, kvílejí a naÅ™íkají.
- Léky Å¾ádné, proto si vÄ›zni nechávají vytrhávat vÄ›t&scaron;inu svých zubÅ¯ z panické hrÅ¯zy, Å¾e by se jim tÅ™eba v
polovinÄ› jejich doÅ¾ivotí nÄ›který zub zkazil a oni by si neumÄ›li pomoci od &scaron;ílené bolesti...
- A kdyÅ¾ je hlad a bez proteinÅ¯ Ä•lovÄ›k chÅ™adne? StaÄ•í si rýÅ¾í vykrmit &scaron;váby, v plechovce je rozmaÄ•kat na
ka&scaron;i, pÅ™idat trochu soli a oleje a... dobrou chuÅ¥...
- Je tÅ™eba myslet i na zábavu; ve vÄ›znicích jsou ladyboys - transsexuálové, kteÅ™í mají operací vytvoÅ™ena Å¾enská prsa
Chovají se jako Å¾eny, oblékají se tak, lakují si nehty, malují se. KdyÅ¾ pÅ™ijde do vÄ›zení ladyboy, tak se stává majetkem
velitele bloku, který ho prodává TakÅ¾e,neÅ¾ zvednete ruku v referendu,zamyslete se. Thajské doÅ¾ivotí,nebo trest smrti? J
je vá&scaron; názor? BÅ™etislav Ol&scaron;er
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