
EPEKTO NG KRIMEN

Kriminalidad sa bansa, nakababahala na, ayon sa dating lider ng CBCP. Sanhi. Bunga. pagmamahal. kahirapan.
depresyon. pagbaba ng.

Letting them live even in a cramped cell may even transform them for good and become totally rehabilitated
to fit once again in the society. Hindi sapat ang galit. Ngayon, galit tayo sa midya kung di nito
sinasang-ayunan ang ating mga paniniwala sa pulitika. Maraming aspeto at concretong basehan na ang
parusang kamatayan ay di pantay sa panlipunan at ekonomiyang stado ng isang tao. Parang basketbol na
lamang ang gobyerno. Ang Artikulo III ng Konstitusyon ay ang katipunan ng mga karapatang pangtao ng
bawat mamamayan ng Pilipinas na itinalaga sa Konstitusyon. At ang isa namang kandidata na naging
pangunahing tagapagtaguyod ng reproductive health bill? Higit sa lahat, hindi tayo nagmamatigas ng loob sa
kapwa Pilipino ano pa man ang kanilang kinalugmukan. Binatikos ng marami ito at natanggal ang kandidato
sa slate ng isang partido. Kaya naman, talagang di katanggap tanggap kapag ang isang buhay ay kayang kaya
na lang kukunin ng ibang tao. Why does criminal justice system seek the death penalty in cases in dealing with
lower class criminals more often than in cases in dealing with wealthy criminals? Dati ay kapag nagkakaibaiba
ang ibinotong pulitiko ng mga kapamilya at malapit na kaibigan, hindi natin ikinasasama ito â€” hindi
nawawalay ang damdamin sa mga mahal sa buhay dahil sa kung sinong pulitiko ang ating tinatangkilik. The
death penalty magnifies social and economic inequalities. Pananalita na lumalabag sa karapatan ng kapwa tao.
Kung ang bumabatikos ay hindi natin kakampi sa pulitika, ipokrito lamang ang mga ito. Life is sacred. It
doesn't apply to people with money. No matter how scary the consequences may seem, if the police fails to
arrest these criminals, then crime will still be widespread. Anyare, Pilipinas? Ngunit ang pagmumura ay hindi
garantiya ng isang taong di ipokrito. Di bali at sinasabi ng mga may-alam na ang ganitong mga salita ay
nakakasira katayuan ng kababaihan sa lipunan. It is nearly impossible, even upon conviction, to execute an
individual of wealth, one who is represented by nine attorneys and no one knows how many investigators who
assist them. It is the most effective key to reduce crime. Ngayon, hindi natin itinatanong kung dapat bang
maparusahan ang isang tao. Ang ating lipunan ay nagtuturo sa mga kabataan na ang karahasan ay bawal at di
katangap tanggap ngunit tinuturo din nito ang parusang kamatayan na di naman nalalayo sa karahasan. Kapag
sinasabi sa atin ng mga eksperto na ang problema ng korupsiyon ay daan-taon nang problema â€” na
matagalan ang solusyon, na dapat imbestigahan ang bawat alegasyon ng korupsiyon sino man at kailan man
â€” walang nakikinig. Depende sa ano ang binabatikos ng nagsasalita, agad nating binibigyan ng kulay ang
sinasabi. Sa listahan sa itaas, ito po ang numero 1. Dati ay sinisikap nating alamin ang lahat ng panig. Minsan
ang magmura ay tanda ng pagkasinsero. Nagkakaisa tayo na dapat sugpuin ang kahirapan sa pamamagitan ng
pagbibigay ng edukasyon, kalusugan, at trabaho. Panahon nang buksan na muli ang loob sa kapwa. Kayo na
po ang humusga Sino po ang tama? If the death penalty will be administered immediately, the action could not
only amount to violation of human rights in the most cruel manner, but would also deny an innocent person an
opportuniy to life. What deters criminality is faithful and diligent enforcement of laws. Sa artikulong ito, ang
mga pananalita o aksyon na tinaguriang krimen sa dangal o puri ng kapwa tao ang ating pagtutuonan ng
pansin. Yung nagsasabing protektado ng freedom of speech ang lahat ng pananalita ng Pangulo at ni Mocha
Uson o yung mga tumutuligsa sa kanila at nagsasabing lumalabag sila sa batas kapag sila ay nangaabuso ng
kapwa tao sa kanilang pananalita? Pananalita na naglalagay sa panganib ang kapwa tao. Thus arises one of the
great moral dilemmas of our time. Pag inabuso po natin ang ating kapwa sa pamamagitan nito, ito ay
matatawag na krimen o paglabag sa batas. It is the certainty of being caught and punished that is deterrent, not
the severity of the punishment. Pwede daw po niyang murahin, laitin, at yurakan ang dangal ng mga
oposisionista, katulad ni Senador Trillanes at ang Pangalawang Pangulong Leni Robredo dahil dito. Kasi di
naman maibabalik ang buhay ng isang biktima kapag napatay mo ang suspek. If the convict was later found
innocent, you can always release him from prison, but never from the grave.


