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Kriminalvården på ny kurs – Diverse Hent PDF Kriminalvårdens vardag drar sällan till sig uppmärksamhet.
Det är först när något går fel, till exempel om en högprofilfånge rymmer eller om det inträffar en allvarlig
incident i ett fängelse, som politiker, media och allmänheten engagerar sig i kriminalvårdsfrågor. Likaså är
det främst i samband med ett allvarligt brott eller då det är dags att frige en notorisk fånge efter avtjänat straff

som frågan om fängelsestraffets innehåll aktualiseras i debatten.

Kriminalvårdens generaldirektör ger här en personlig och engagerad skildring av de händelser som blev
utgångspunkt för omfattande reformer inom den svenska kriminalvården – och vad reformerna innehåller och

vad de gett.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som de
skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är inte

uttryck för förlagets hållning.

 

Kriminalvårdens vardag drar sällan till sig uppmärksamhet. Det är
först när något går fel, till exempel om en högprofilfånge rymmer
eller om det inträffar en allvarlig incident i ett fängelse, som

politiker, media och allmänheten engagerar sig i kriminalvårdsfrågor.
Likaså är det främst i samband med ett allvarligt brott eller då det är
dags att frige en notorisk fånge efter avtjänat straff som frågan om

fängelsestraffets innehåll aktualiseras i debatten.

Kriminalvårdens generaldirektör ger här en personlig och engagerad
skildring av de händelser som blev utgångspunkt för omfattande
reformer inom den svenska kriminalvården – och vad reformerna

innehåller och vad de gett.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historist verk. Berättelserna och
samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i
enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt

stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.

http://bookboxx.in.net/blog.php?b=Kriminalvården på ny kurs&s=dkbooks


Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode


