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Brittiläiset orjatyöläiset Eri Tekijöitä Hent PDF Viime vuosina ihmiskauppa on ollut vahvasti esillä Norjassa
sekä poliittisissa keskusteluissa että tiedotusvälineissä. Kesällä 2007 lehtien otsikot järkyttivät kansalaisia
kertomalla ihmiskaupasta ja orjatyövoimasta Stavangerissa. Eräs otsikko sai poliisimestari Sønderlandin
tarttumaan puhelimeen ja soittamaan järjestäytyneen rikollisuuden jaoksen päällikölle, Bjørn Vidar

Bollestadille kuullakseen, mitä tällä oli kerrottavana asiasta. Poliisimestarista ei ollut lainkaan hauskaa lukea
lehdistä sellaisista hänen piirissään tapahtuneista asioista, joista hän ei tiennyt mitään. Sønderland oli

tunnettu siitä, että hän piti itsensä ajan tasalla ja oli hyvin perillä suurimmasta osasta poliisipiirinsä asioista.
Lisäksi hän istui ROK:ssa (Rådet for bekjempelse av organisert kriminalitet = järjestäytyneen rikollisuuden

vastainen työryhmä).

Pohjanmaan rikos-selvitys sarja sisältää laajan valikoiman jännittäviä ja aitoja kriminaalitapauksia Ruotsista,
Norjasta, Suomesta ja Islannista. Tapaukset ovat kirjoittaneet poliisit jotka auttoivat tutkimuksissa. Kaikki
tapaukset ovat jo selviytyneet ja tuomiot tehty. Se on henkeäsalpaavaa lukemista, ja todellisuus usein ylittää
mielikuvituksen. Lukija saa perehtyä muutamaan Skandinavian poliisin historiaan dramaattisin tapauksiin, ja

tutustua palapeliin, jonka syyllisten löytäminen merkitsee.
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