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Er vi i ferd med å få mafiastyrt kriminalitet i Norge? Hvilke former for organisert kriminalitet er allerede
etablert her til lands? Hva klarer politiet å mobilisere av ressurser for å få bukt med de nye nettverkene? Stein
Morten Lier hevder at vi får den kriminaliteten vi fortjener. Et naivt og blåøyd Norge har sakte men sikkert
gitt opp kampen mot deler av den organiserte kriminaliteten - eller simpelthen ikke forstått alvoret. Gjennom
skildringen av blant annet spritsmugling, motorsykkelklubber, gjengmiljøer og etniske grupperinger, det
norske ransmiljøet, menneskesmugling og narkotikatrafikk, undersøker Lier hvordan den organiserte
kriminaliteten i stadig større grad ligner en mafia. Og viser muligheten av at vi er på vei mot et mer utrygt
samfunn med mer vold og trusler, flere drap og en undergraving av økonomien.
Merk dere- Rasist-bandittene i SOS rasisme fikk statstøtte for å rasere Norge, mens Folkebevegelsen mot
Innvandring ikke fikk et øre for å bevare det.
Mafiaspillet.no et tekstbasert spill på nett. Spill sammen med flere tusen andre brukere, og bli med i en verden
av mafia.
Registrer deg nå, og bli med i en. Vi er norges ledende leverandør av Afrikaopplevelser. Topp Afrika er

Norges ledende leverandør av afrikaopplevelser. Be oss skreddersy din afrikareise! Bli med å spill sammen
med tusenvis av andre personer i dette tekstbaserte mafiaspillet. Har du det som trengs for å sitte på toppen?
Skandinavias nr. 1 musikkmagasin. Æsj! Våre artikler kunne ikke lastes inn - prøv å oppdatere nettsiden.
Kryss av hvis du ikke vil at denne meldingen skal vises igjen! Klikk her for å søke i Oria uten å velge
institusjon Derimot.no oversetter en stor del av det stoffet som presenteres fra internasjonale nettsteder - særlig
fra alternative nettsteder.
Det er mange kunnskapsrike. Forventningene er mer enn innfridd. Espen Slyngstad Vice President, ABB
Norge Nå er mannen i 50-årene dømt til syv års ubetinget fengsel. De største prosjektene var i Trysil, men Hus
og Hytte Bygg AS (HHB) fortettet også 15.
Om arenaen. Telenor Arena er Norges største og ledende innendørs multifunksjonsarena for konserter, events,
messer, sport og familie mv. Eid av Euforum Holding AS.

