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USA og Danmark. Den kraftige voldsfokusering og den kraftige fokusering på politi og straf som
voldsbekæmpelsesmidler findes næppe noget sted stærkere i den vestlige verden end i USA.Bind II's første
del er et besøg i dette magtfulde volds- og fængselsfokuserende samfund.I anden del rejses spørgsmålet om, i
hvor høj grad »amerikaniseringen« af kriminalpolitikken i Danmark har vundet fodfæste. Der fremlægges

også alternative strategier, såvel forskningsmæssige og kriminalpolitiske: Vi skal forskningsmæssigt
fortrinsvist kigge indad frem for udad - og vi skal mobilisere befolkningen konkret og direkte i det

strafferetlige system.Flemming Balvig, er professor i Retssociologi ved Det juridiske Fakultet på Københavns
Universitet. Han er leder af Det retsvidenskabelige Institut D, formand for Nordisk Samarbejdsråd for

Kriminologi og formand for Justitsministeriets Forskningspolitiske Udvalg.Til den trykte bog:
http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757458723
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