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Hvordan ser verdens bedste politi ud? Helt centralt er, at befolkningen har tillid til politiet. Politiet er i mange
henseender retssystemets frontlinje; det er den del af retssystemet, flest borgere kommer i kontakt med (for
mange også den eneste). Politiet er samtidig på mange områder statens repræsentanter, og har befolkningen
ikke tillid til politiet, har samfundet et demokratisk problem. Har man ikke tillid til, at politiet vil og kan tage
affære, når det er nødvendigt, ligger vejen til selvjustits og selvtægt åben. Herudover opregner forfatterne
tilgængelighed for borgerne og mulighed for kontakt, tryghed i forhold til kriminalitet og effektivitet i
opklaringen af forbrydelser, ordensproblemer samt sager der skal afgøres i rimelig tid. Denne bog er resultatet
af et samarbejde mellem forfatterne og Rigspolitiet der blev indgået i 2006 med formålet at evaluere den
forestående politireform. I årene frem mod 2006 havde Danmark på mange måder et af verdens bedste
politikorps. Målt med internationale alen havde tilliden til politiet gennem en længere årrække ligget i top.
Men hvis det danske politi faktisk kunne siges at være et af verdens bedste, er det nærliggende at spørge,
hvorfor politiets skulle reformeres i så omfattende grad, som tilfældet blev? Bogen tilbyder et indblik i
politireformen, dens grundlag, konsekvenser og forbedringer. Indholdsoversigt Forord Indledning Kapitel 1 Reformens indhold og historie Kapitel 2 - Reformen indefra Kapitel 3 - Reformen i forhold til eksterne
samarbejdspatnere Kapitel 4 - Politiets synlighed, tilgænngelighed og kontakt med borgerne Kapitel 5Borgernes tilfredshed med politiet Kapitel 6 - Borgernes tryghed Kapitel 7 - Tilliden til politiet Kapitel 8 Politiet under pres Kapitel 9 - Opsummering, udsyn og konklusion Referencer Appendiks A Appendiks B

Appendiks C Appendiks D Appendiks E Appendiks F
Rio de Janeiro er efter manges opfattelse verdens smukkest beliggende. På denne rundrejse i Brasilien
oplever du de største seværdigheder i dette fantastiske land. Jeg har fundet de 100 bedste film.
Sætter du - ligesom så mange andre danskere - snart kursen mod varmere himmelstrøg, så kan du være heldig
(eller kløgtig) at være en af dem, som gør det med. NEEL O T. Findes det på nettet, så er det her Global
Fitness. En 38-årig voldtægtsforbryder, der er eftersøgt af den svenske politi menes at skjule sig i Pattaya. I
det 6. - Ønsker du at købe et værk eller vide mere om det. I denne artikel får du en liste over de 10 bedste
cykel apps for cykelrytteren. Nemlig de små 12. transportnyhederne. Weilbach 1877-78 Vi repræsenterer en
af de vigtigste fundamenter i et velfungerende demokrati og retsstat. Weilbachs Kunstnerleksikon K Index
KRAKS BLAA BOG 1949. Det gælder.
Findes det på nettet, så er det her Global Fitness. Den tidligere præsident af rockergrupperingen Mongols
MC, Rached Hamade, er i dag blevet kendt skyldig i drabet på den 21-årige Daniel Kristensen, der blev skudt.
Global Fitness (USA) er siden 1996 verdens førende og største leverandør af fabriksrenoveret fitnessudstyr
CPO: Certified Pre-Owned equipment. I denne artikel får du en liste over de 10 bedste cykel apps for
cykelrytteren. Det gælder.

