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Suomen ensimmäinen ihmiskauppa Eri Tekijöitä Hent PDF Ihmiskauppaa koskevat säädökset tulivat Suomen
lakiin elokuussa 2004, kun samalla muutettiin paritusta koskevia lakeja ja annettiin poliisille lisää

pakkokeinovaltuuksia, muun muassa telekuuntelu törkeän parituksen yhteydessä. Syksyyn 2005 mennessä ei
kuitenkaan Suomessa ollut yhtään ihmiskaupparikosta. Väitettiin, että niitä ei ole Suomessa. Parittamiseen jo
itsessään kuuluu kiristämisen tapainen toiminta sekä muu uhkailu, joten sen katsottiin ikään kuin syövän
ihmiskaupan. Edelleen väitettiin, että poliisi ei osaa tunnistaa ihmiskauppaa. Poliisi kuitenkin esitti eri
tilaisuuksissa mielipiteenään, että kun ja jos ihmiskauppaa löytyy, se varmasti tutkitaan ihmiskauppana.

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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