Meer straf en minder begrip
Meer straf en minder begrip voor criminelen, roept één van de politieke partijen in haar campagnefilmpjes. Zaterdagavond weer in een reclameblokje tijdens een RTL-film over 9/11 terroristen.1 Maar jij
ziet dat natuurlijk wat genuanceerder. Hieronder volgt een lijstje met telkens twee keuzealternatieven.
Kruis aan wie volgens jou méér straf (en minder begrip) verdienen:
handtastelijke scholieren
scholieren die hun leraar in de klas beledigen
leerlingen die de schoolregels overtreden
leerplichtige scholieren die hun huiswerk niet maken
spijbelende kinderen, gebukt onder ruziënde ouders
leerlingen die weerloze klasgenoten pesten
kuise boerkadraagsters
werkgevers die illegale stagiairs tewerkstellen
langstuderende, hardwerkende deeltijdstudenten
spiekers (trachten onverdiende studiepunten te scoren)
studenten die plagiaat in hun werkstuk plegen
leerlingen die diefstal plegen op school
pedofielen die ontucht met jongeren (<16 jr) plegen

handtastelijke leraren
leraren die een leerling in de klas beledigen
leraren die de schoolregels overtreden
leraren die hun lessen niet voldoende voorbereiden
spijbelende leerkrachten met echtscheidingsproblemen
scholen die gehandicapte thuiszitters weren
scholen die kuise hoofddoekdraagsters weigeren
werkgevers die allochtone stagiairs weren
langstuderende topsporters en student-bestuurders
frauderende examinatoren (geven studiepunten cadeau)
docenten die plagiaat in hun cursussyllabus plegen
scholen die onverschuldigde ouderbijdragen factureren
docenten die ontucht met een leerling (<18 jr) plegen

mensen die dieren mishandelen
jongeren (<18 jr) die sterke drank of softdrugs gebruiken
zwakbegaafde criminele jongeren
laagopgeleide jongeren die de wet overtreden
hangjongeren die burgers overlast bezorgen

ouders die hun kinderen aan lijfstraffen onderwerpen
verpleeghuizen die hun patiënten (>80 jr) verwaarlozen
criminele academici
wetshandhavers die de wet overtreden
burgers die voor eigen rechter spelen (eigenrichting)

armlastige plegers van kleine diefstallen
krakers van langdurig leegstaande panden
vergeetachtige zwartrijders
frauderende uitkeringstrekkers
burgers die met huursubsidie sjoemelen
mensen die hun buren overlast bezorgen
burgers die de wet overtreden
stropers die roodwild verkopen
employés die hun werkgever bestelen
corrupte ambtenaren en bestuurders
vrijheidsstrijders die in oorlogssituaties militairen doden
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http://www.youtube.com/watch?v=fWL1voF3xTs

welgestelde plegers van vermogensdelicten
malafide kopers die samenspannen op executieveilingen
mensen die frauduleuze onkostendeclaraties indienen
hardwerkende belastingontduikers
bedrijven/organisaties die met staatssubsidie sjoemelen
bedrijven die omwonenden overlast bezorgen
bedrijven/overheden die de wet overtreden
ondernemers/gemeenten die milieudelicten plegen
aandeelhouders die met voorkennis handelen
ondernemers die smeergeld betalen
militairen die oorlogsmisdaden plegen

