
De doodstraf is in
sommige gevallen
gerechtvaardigd

(1) Het doden van
een mens levert
soms een
onmenselijke
doodstrijd op
De Morgen

but

(1.1) Voor
sommige
misdadigers is
terugkeren in de
maatschappij ook
een lijdensweg
Joop

however

(2) De kosten voor
de doodstraf liggen
veel hoger dan
voor levenslang
Tom Daems

but

(2.1) Tom Daems is
professor criminologie

in Leuven

(3) In veel landen
leggen regeringen
geen enkele
verantwoording af
over doodstraffen
Amnesty International

but

(3.1) Minderjarigen
worden ook het
slachtoffer van
doodstraffen
Mondiaal Nieuws

because

(3.1.1) Deze
praktijken zijn geen
argument tegen
doodstraffen in het
algemeen
VN

but

(3.2) De doodstraf
kan gebruikt
worden om
politieke
tegenstand de kop
in te drukken
Jalta

because

(3.3) Landen
leggen over
(onschuldige)
doden door drone
strikes nog minder
verantwoording af
Arnold Grunberg

however

(4) Doodstraffen
worden soms per
vergissing
opgelegt wat
onschuldige doden
betekend
Economie Blog

but

(4.1) In de
Puttense
moordzaak bleek
onschuld pas na
jaren
PvdA

because

(4.2) Een
moordenaar die in
herhaling valt levert
ook een
onschuldige dode op
E.J. Bron

however

(5) Drugsdealers
zijn
verantwoordelijk
voor duizenden
doden
Donald Trump

because

(5.1) Doden door
kanker wordt de
tabaksindustrie
niet aangerekend
KWF

but

(6) Gruwelijke
misdaden zoals
kinderporno of
kindermoord
mogen absoluut
nooit herhaald
worden
De Dagelijkse Standa...

because

(6.1) In Nederland
is levenslang echt
levenslang zonder
kans op terugkering
Rechters en Advocaten

but

(6.1.1) Dit gaat
misschien
veranderen
RTL Nieuws

however

(7) Sommige
misdadigers
vormen zelfs in de
gevangenis nog
een gevaar voor
onschuldigen
E.J. de Bron

because

(7.1) De overheid
zal er alles aan
moeten doen om
misdrijven vanuit
de gevangenis te
voorkomen als er
geen doodstraf
wordt uitgesproken
Intermediair

but

(8) God het niet
uitsluit als er geen
andere manieren
zijn om herhaling
van misdaden te
voorkomen
Katholieke Kerk

because

(8.1) De doodstraf
staat de vrijheid
om niet te geloven
in de weg
Trouw

but
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