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Varetægtsfængsling – Danmarks strengeste straf er skrevet på baggrund af en omfattende undersøgelse af
forholdene for varetægtsfængslede i Danmark, og indeholder samtidig en diskussion af hele varetægtsregimet.
Et af bogens helt centrale spørgsmål er da også: Hvordan kan vi som retsstat tillade, at omkring en tredjedel af
de indsatte i Kriminalforsorgen principielt set stadig bør regnes for uskyldige, men ikke desto mindre sidder
under markant mere restriktive regler og forhold end de indsatte, som er dømt og afsoner en dom? På
baggrund af bl.a. omfattende spørgeskemaundersøgelser og interviews med indsatte og ansatte i
Kriminalforsorgen, leverer bogen Varetægtsfængsling – Danmarks strengeste straf? helt ny forskning om
forholdene for varetægtsfængslede i dagens Danmark. Vi bliver præsenteret for omfattende statistik og talrige
personlige historier i denne undersøgelse, som man med rette kan undre sig over, ikke er foretaget tidligere.
Bogen indledes med en historisk gennemgang, der viser hvor svært det kan være at slippe fri af gamle og
nogle gange besynderlige traditioner, og den afsluttes med en række konkrete reformforslag på
varetægtsområdet.
Undervejs behandles en række temaer og herunder f.eks. de foruroligende mange indsatte med psykiske
lidelser, som Kriminalforsorgen huser, samt de anseelige problemer med vold og trusler, som i stigende grad
præger landets fængsler og arresthuse. IndholdEn særlig takKapitel 1.

Prolog: Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf? Del 1. I statens varetægt - indledning, metode og
historisk baggrundKapitel 2. I statens varetægtKapitel 3. På jagt efter ny viden – anvendte metoder og
kilderKapitel 4. »Alt det, som Ensomheden og Forladtheden fremkalder i et Menneskes Sind« – cellefængslet
og arven fra 1800-tallet DEL 2: Varetægtsfængsling i dagens DanmarkKapitel 5.
Fra hus og hjem til arresten – hvor meget og hvorfor varetægtsfængsler man i Danmark?Kapitel 6. »Det er en
daglig kamp« – livets gang i arrestenKapitel 7. »Jeg savner min datters stemme« – kontakten med de
pårørende og verden uden forKapitel 8. »Men det redder ikke hans stikkerrøv« – trusler og vold i danske
fængsler og arresthuseKapitel 9. De fejlanbragte? – sindssygdom og psykiske problemer blandt
indsatteKapitel 10. Globalisering bag murene – udlændinge i danske arresthuse 171 DEL 3. Paradokser,
retsprincipper og reformforslagKapitel 11. Fra varetægt til afsoning – med en dom som skyldig følger flere
rettigheder og bedre vilkårKapitel 12.
Fanget i fortiden? – dansk varetægtspraksis og behovet for grundlæggende
reformerKildeoversigtLitteraturliste
Der skal blandt andet tages stilling til, hvordan boet efter afdøde skal skiftes. fÅ gratis juridisk rÅdgivning
om varetÆgtsfÆngsling eller afsoning. Vi fører og har ført et stort antal straffesager, både små og store sager
indenfor narkorelateret, personfarlig og økonomisk kriminalitet m. LRP er med sine knap 60 medarbejdere
det største advokatfirma i Horsens. fÅ gratis juridisk rÅdgivning om varetÆgtsfÆngsling eller afsoning. En
der ved hvad det handler om. Ring 24 timer i døgnet. 503 km2 og har flere end 536. Programmets vært er …
Når man bliver anholdt, sigtet og tiltalt vil man gerne ringe til en ven. Tryk her. Ring 24 timer i døgnet. m.
eks. Programmets vært er … Når man bliver anholdt, sigtet og tiltalt vil man gerne ringe til en ven. Vi
rådgiver både private og erhverv. eks. En domsmand er en af to typer lægdommere (den anden er en
nævning), som medvirker ved straffesager når tiltalte nægter sig skyldig og hvis straffen kan resultere i …
Operation X er et dokumentarprogram på TV 2, der afdækker ulovligheder som f. Den misstänkte måste
deponera en … Advokater i Horsens.

