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Etik for politifolk Adam Diderichsen Hent PDF Det er svært at forestille sig et arbejde, der i højere grad rejser
etiske problemstillinger end netop politiets. Alle mennesker møder situationer i såvel arbejds- som privatliv,

hvor de har brug for at tænke over, hvordan de bør handle eller opføre sig.

Politiet færdes dagligt i et terræn, hvor etiske problemstillinger synes gemt bag hver en busk og under hver en
sten - og vi forventer som borgere i et moderne retssamfund, at politiet har en høj etisk og professionel

standard i sit arbejde.

Etik for Politifolk er en lærebog om etik til brug i politiet. Men den er også en filosofisk undersøgelse af de
mange særlige etiske problemstillinger, som gør sig gældende på politiets område, og som et moderne politi
må forholde sig til, så politifolk kan levere et arbejde af den høje professionelle standard, som borgerne har

fortjent.

 

Det er svært at forestille sig et arbejde, der i højere grad rejser etiske
problemstillinger end netop politiets. Alle mennesker møder

situationer i såvel arbejds- som privatliv, hvor de har brug for at
tænke over, hvordan de bør handle eller opføre sig.

Politiet færdes dagligt i et terræn, hvor etiske problemstillinger synes
gemt bag hver en busk og under hver en sten - og vi forventer som
borgere i et moderne retssamfund, at politiet har en høj etisk og

professionel standard i sit arbejde.

Etik for Politifolk er en lærebog om etik til brug i politiet. Men den
er også en filosofisk undersøgelse af de mange særlige etiske

problemstillinger, som gør sig gældende på politiets område, og som
et moderne politi må forholde sig til, så politifolk kan levere et
arbejde af den høje professionelle standard, som borgerne har

fortjent.
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