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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.
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