Ďáblův kotel
Dnes (23. 10. 2011) jsem v Otázkách Václava Moravce sledoval rozhovor s ředitelem
vězeňství. Počet vězněných (vazba + výkon trestu) stoupá o několik set ročně, ještě letos by
mohl dosáhnout 24 tisíc. Když přičteme ty, kteří mají výkon trestu uložen a nařízen (což je
rozdíl), blížíme se k 30 tisícům, což je v evropském srovnání maximum.
Zajímavé paralely: Jsme na maximu i v relativním počtu dětí v dětských domovech
(místo v náhradní rodinné péči, kam patří) a psychicky nemocných v léčebnách (místo doma,
kde by mohli po zaléčení akutní fáze dobře existovat při intenzivní a kvalitní sociální péči).
Obojí by bylo podstatně levnější a efektivnější, a fandím ministru Drábkovi, aby se mu
podařilo zlikvidovat co nejvíc dětských domovů. Z těchto domovů, hojně obsazených
romskými dětmi, pochází ostatně velké procento vězňů, mezi nimiž je procento Romů
podobné.
Věznice jsou přecpané, stavebně zanedbané, normální češtinou řečeno: zchátralé; na
cely se z nouze předělávají místnosti určené k jiným účelům. Alternativní tresty se používají
málo, institut domácího vězení je v nedohlednu.
Ostraha je bídná, do vězení se vždycky nějak propašují drogy i mobilní telefony. Mezi
vězni je běžné násilí, také homosexuální. Jen něco přes polovinu vězňů pracuje, ostatní jsou
demoralizováni nečinností a po propuštění se těžko „chytají“. Zkušený psycholog Stanislav
Hubálek přirovnal běžnou vězeňskou celu k malému zločineckému gangu, škole zločinu.
Politiky tato situace očividně nezajímá, u veřejnosti by si tím nepomohli. Pro média to
je téma vděčné jen tehdy, jde-li o senzace jako Kajínek.
Vidím ďáblův kotel, kde se z ještě slušných a psychicky jakž-takž stabilních lidí,
zvláště mladých, „vaří“ recidivisté a lámou se charaktery.
Duchovní servis ve věznicích nějak funguje, také dobrovolní křesťanští návštěvníci
pracují (a rád bych o tom v církevním tisku četl víc, asi by se o tom mělo i kázat, pro Krista to
bylo důležité téma). Jen maličké zamyšlení: Co asi řekne běžná křesťanská rodina svému
mladému členu, který řekne, že půjde dělat bachaře, protože to je potřeba?
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