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Kvinnomisshandel - den "tysta epidemin" – Diverse Hent PDF Mord är så klart ett av det civiliserade
samhällets allvarligaste brott. Ibland får man intrycket att mord och mordutredningar är någon slags créme de

la créme bland brotten och att mordkommissionen är alla unga utredares karriärmål.

Att jaga rätt på seriemördare och sätta stopp för deras avskyvärda gärningar är synnerligen vällovligt och
angeläget. I en polisvärld som alltmer fokuserar på att förebygga brott finns det ett område där det verkligen
finns möjligheter att förebygga mord, men som sällan uppmärksammas med dramatiska löpsedelsrubriker. Det

gäller kvinnor som misshandlas till döds av sina manliga partners.

Denna artikel diskuterar just detta: våld mot kvinnor och möjligheten att spara liv genom att förebygga mord.
Texten behandlar också en ny typ av våld mot kvinnor -- slavhandel för tvångsvis prostitution.

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.
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