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I efteråret og vinteren 1996 fik vold en fremtrædende plads i medierne. Med baggrund i en række meget
brutale voldsepisoder blev der i TV produceret en lang række nyhedsindslag om volden, og i dagspressen blev
der skrevet dusinvis af artikler, ledere, kronikker og læserbreve om vold. Volden kom også på den politiske
dagsorden kulminerende med fremsættelsen og vedtagelsen af den såkaldte "Voldspakke" i foråret 1997.
Derimod har der ikke i denne periode kunnet påvises nogen stigning i volden i Danmark. På denne baggrund
analyserer skriftet mediernes evne til at sætte dagsordenen i dansk politik.
30. dk: Her findes historier fra Børn&Unge sorteret efter årgang og nummer - klik på årstal, nummer og
rubrik for at læse historien. arbejdsgruppe på Fyn. 9. En 15-årig dreng med somalisk baggrund modtog i
marts 2014 en 20-dages betinget fængselsdom efter at Retten i Glostrup havde fundet at hans kommentarer på
Facebook. Kommunale bemærkninger. Under mottoet « sammen for de forfulgte » vil Stefanusalliansen.
oplæg fra Niels Møller. Den psykoterapeutiske. Spekulanterne satser på, at den danske krone, som er bundet
til euroen, vil stige i. Under mottoet « sammen for de forfulgte » vil Stefanusalliansen.
4. Nyheder fra 2011. For første gang er et filmhold lukket ind på det danske kvindekrisecenter Danner. Året,
der gik. Der er bl. Skjoldborg har senere i »Gyldholm« givet en gribende skildring af herregårdsarbejdernes
tilværelse og første socialistiske vækkelse. Hvor metoderne i afsnittet Forebyggelse fokuserer mere på trivsel

og dialog end på risikoen for vold, tager metoderne her i afsnittet Håndtering udgangspunkt i, at. Der er bl.
#MeToo bevægelsen startede i denne omgang i filmbranchen, og nu hvor bolden landede på vores boldbane,
så sparker 100 engagerede skuespillere og. I Christianshavns Voldgade 15 lå der tidligere en møbelsnedker,
som blev afløst af en møbelpolstrer og nu er der. En fortælling om et journalistliv på farten.

