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Kriminalita, dědičnost ... a také závist

Nedávno jsem se v jednom článku zmínil o dědičnosti kriminality a velmi jsem narazil. Netušil jsem, až do jaké míry je tato věc tabuizovaná.
Pokud mluvím o dědičnosti kriminality, mám na mysli predispozice k ní. Podobně, jako když se mluví o dědičnosti schizofrenie, také se tím myslí predispozice – které navíc potřebují nějaký spouštěcí impuls.
Schizofrenie a kriminalita toho mají společného dokonce víc. Jejich podstatou je, že člověk ztrácí buď trvale nebo na čas svou individualitu. Neexistuje totiž žádné individuální zlo. Zlo člověk páchá jen tehdy, když přestane být sám sebou. A to i když se jedná o sebevíc „promyšlený“ zločin. Zlo člověk páchá vždy médijně, respektive páchá jej to, co jej – médium ovládá. (Člověk se sice může rozhodnout: „budu zlý“, „budu krást“. Podobně, jako se může rozhodnout: „vožeru se“. Pak ale už nejedná o své vlastní vůli. Nehledě na to, že je i otázkou, nakolik je takové rozhodnutí svobodné.)
…Pokud tedy mluvím o dědičnosti kriminality, mám na mysli dědičnost fyzických predispozic k tomu, aby „vypadával individuální program“, nějakou „hardwarovou“ chybu, která k tomu může přispívat.

Původním smyslem práva bylo chránit společnost před nebezpečnými zločinci, kteří nedokáží být sami sebou – nedokáží se ovládat, chovat se zodpovědně, a ohrožují ostatní.
Dnešní pojetí „právní zodpovědnosti“ je samozřejmě postavené zcela jinak. Pokud zločinec rovnou nepatří do kategorie nezodpovědných osob, na které se automaticky vztahuje právní imunita – například nezletilí nebo politici, zcela nesmyslně se zkoumá, jestli je zodpovědný za své činy, o někom se pak prohlásí, že zodpovědný není – pro něj pak také platí imunita – o jiném se prohlásí, že zodpovědný je, a ten je potrestán. Nejde tedy již o chránění společnosti před zločinci, ale o ochranu zločinců před společností, a o trestání za zodpovědné chování. Zcela zaniklo chápání, že by mělo jít o to, jestli je dotyčný nebezpečný svému okolí nebo ne, a ne o to, jestli je svéprávný nebo není, když žádný zločinec tak jako tak svéprávný být nemůže. ...Je to, jako kdyby byly osoby nakažené nějakou nebezpečnou infekční nemocí tříděny na svéprávné – ty by byly umístěny do karantény, a nesvéprávné – ty by byly nechány, aby nemoc šířily mezi ostatní.
Nejpravděpodobnějším důvodem vytvoření fikce zodpovědného zločince je, že kdyby bylo možné trestat jen ty, kteří jsou nezodpovědní, nebylo by možné trestat zodpovědné lidi z politických důvodů. A také aby ti, co se chovají zodpovědně, žili neustále ve strachu, protože vždycky se dá nějaký paragraf vyložit tak, že ho porušují. A tak trochu okrajově také proto, aby se mohlo dát zločincům volební právo – aby mohli i z vězení nadále ovlivňovat život svých obětí. (Tak mě napadá, jestli jedním z důvodů proti trestu smrti není, že by pak některé strany mohly mít méně hlasů.)

Když se dnes člověk zmíní o tom, že by v kriminalitě mohla hrát sebemenší roli dědičnost, hned je osočován z rasismu a diskriminace. Poněkud to připomíná, jak se rozhořčovali Romové, že jde o rasismus a diskriminaci, když začala být v tramvajích vylepována upozornění na nebezpečí kapesních krádeží, nebo tuneláři, když se přišlo s návrhem, aby se musel prokazovat původ majetku nad deset miliónů. ...A také se samozřejmě křičí o nacismu.
Tuneláři navíc vykřikovali, že je to kromě rasismu a diskriminace také závist, což je krásnou ukázkou projekce. Nejčastějším spouštěcím impulsem kriminality – a tedy i kriminality tunelářů – je totiž právě závist.

Nemyslím si, že by kriminalitu vyvolávala chudoba. Ze všech společenských skupin je největší kriminalita u politiků. (Vyloženě zločinná rozhodnutí bývají schvalována jejich většinou.) Jsou snad chudí? ...Není pravda, že kradou chudí. Je to přesně naopak: Chudí jsou chudí z toho prostého důvodu, že nekradou.
Projev kriminality je samozřejmě modifikován společenským postavením, možnostmi, které dotyčný má – účetní asi bude spíš defraudovat než krást kabely nebo kabelky – ale i když vezmeme v úvahu chudší část populace, u které se kriminalita nejčastěji projevuje „běžnými krádežemi“, budou krást převážně ti bohatší z těchto „chudých“.

Závist bývá spouštěcím impulsem kriminality z prostého důvodu. Závist je v podstatě touha být někým jiným, a od té je ke ztrátě individuality – což je předpokladem pro kriminální jednání – už jenom krůček.
A největší motivaci ke zločinu budou mít ti, kteří jsou nejblíže hranici s další příjmovou skupinou, které se chtějí vyrovnat. Z chudých to budou ti méně chudší, z milionářů toužících stát se desetimilionáři (pokud se společnost dělí takovýmto způsobem) asi spíš ti, kteří mají devět miliónů, než ti, co mají jen jeden. Motivací politiků je, že se chtějí dostat mezi oligarchii, případně šlechtické a královské rody. (O kriminalitě oligarchie nemáme dost informací, abychom ji mohli statisticky vyhodnotit.)

Pokud chceme uvažovat o dědičnosti, musíme tedy kriminalitu brát velice široce (jako sklon ke ztrátě kontroly nad sebou), a ne ji ještě dále škatulkovat třeba na násilnou kriminalitu, kriminalitu bílých límečků a politické zločiny, považovat tyto druhy kriminality za diametrálně odlišné, a tvrdit něco v tom smyslu, že když potomek někoho, kdo kradl černé peněženky, krade hnědé peněženky, už to přece nemůže být dědičnost.
Ve světě už to tak chodí, že potomci někoho, kdo přišel k majetku vraždami a loupežemi, páchají kriminalitu bílých límečků, a pokud se dostanou do politiky, politické zločiny.

Pokoušel jsem se najít nějaké práce ohledně dědičnosti a kriminality na internetu, ale odborné články nejsou zdarma přístupné, a téma je tak tabuizované, že i zde panuje poklonkování dogmatu, že dědičné je úplně vše, s výjimkou kriminality.
Přesto mě alespoň pobavily argumenty z druhé strany – tedy odpůrců dědičnosti:

První protiargument byl, že u dětí narozených při nacistických pokusech vyšlechtit novou rasu z „výkvětu“ SS byla kriminalita větší než obvykle – a že se tedy musela vzít „odnikud“. Jejich otcové přece jen řádně plnili své povinnosti.
Další protiargument se týkal „Juke family“, americké rodiny, která po generace vykazovala vysokou míru kriminality, a která proto bývala uváděna jako důkaz její dědičnosti. Kriminalita prý nemůže být dědičná, protože mezi potomky této rodiny jsou i tak ctní muži, jako dva američtí presidenti. Není uvedeno kteří, ale Juke ve skutečnosti není pravé jméno, a mezi skutečnými příjmeními, která členové této rozvětvené rodiny používali (seznam konkrétních jmen je utajený), je jméno Bush. (Že by byli navzájem příbuzní i jiní američtí presidenti mi není známo, ale mohu se mýlit.)
...Takové argumenty zjevných sympatizantů s nacismem proti dědičnosti kriminality opravdu potěší!
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