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Svensk kriminalvård - Diverse Hent PDF Kriminalvård är ett ständigt återkommande ämne i den allmänna
debatten. Många gånger förs diskussionen med utgångspunkt från inträffade enstaka händelser – ett makabert
våldsdåd, ett sensationellt bankrån, massrymningar, isoleringsstraff, hungerstrejk. Meningsutbytet kan då ofta
bli onyanserat och vittna mer om åsikter än insikter i frågan. Det kan därför finnas skäl att något se på de

faktiska förhållanden inom vår kriminalvård och det blir huvudtemat i denna artikel. Men först några fall som
gett eko med stora rubriker i pressen och som fått debatten att blossa upp.

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

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt 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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