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Dansk polis på FN-uppdrag i Ex-Jugoslavien - Diverse Hent PDF "Ju närmare sektorn vi kom, ju tydligare
blev inbördeskrigets förstörelse. Runt Zagreb hade allt varit helt och vackert, men här började det dyka upp
förstörda hus, vägar och broar. Spänningen steg självklart, för ingen av oss visste vad som väntade "där

borta"."

Sommaren 1993 reser 14 danska polismän till inbördeskriget i Jugoslavien. De är en del av ett större FN-
uppdrag, och uppgiften var att övervaka lokal polis i deras arbete. Etniska minoriteter i området var svårt

utsatta, och man befarade att lokal polis inte alltid respekterade de mänskliga rättigheterna. Efter att de landar
i Zagreb får de veta att de ska till sektor öst. Området gränsar till Ryssland i öst, och Ungern i nordlig

riktning, och de hade svårt att få svar på vad som egentligen pågick där. Under tiden ska polisen få full insyn
i krigets hemskheter, och bevittna den etniska rensning som pågick.

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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