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Gräset är inte alltid grönare på den andra sidan – Diverse Hent PDF Arbetsrelaterad människohandel är i
praktiken det samma som modernt slaveri. Arbetstagarna värvas utomlands och man lovar dem högre inkomst
än vad de skulle kunna tjäna i deras hemland. De lockas till Europa med falska löften om möjligheter att

kunna tjäna goda pengar som de kan skicka tillbaka till sina familjer i hemlandet.

Men när de väl kommer fram får de inte rättvis lön för hårt arbete som de blivit lovade. Arbetsgivaren
försätter istället arbetstagaren i ett beroendeförhållande där arbetsgivaren har full kontroll över allting. Man
tar pass och pengar, och ger ingen möjlighet åt arbetstagaren att klara av sitt liv självständigt, sköta sina

ärenden och lära sig språket. Arbetsgivaren dikterar fullständigt vad arbetstagaren gör och när. Pesonen som
blir utsatt för brottet blir avskuren från samhället och kan inte söka hjälp. Nu berättar polisen om det moderna

slaveriet i Sverige.

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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