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En fri borger i et demokratisk samfund har en lang række rettigheder, men hvad sker der fra det øjeblik, man
kommer i statens varetægt og bliver berøvet sin frihed i et fængsel? Berøves man også sine
menneskerettigheder? I den vestlige verden har spørgsmålet væretgenstand for intensiv diskussion i de sidste
mere end 200 år. Højesteret i staten Virginia i USA karakteriserede i 1871 ganske enkelt de indsatte som
"statens slaver", men i tiden efter den anden verdenskrig er der opstået udbredt enighed om, at frihedsberøvede
bør beholde de fleste af deres rettigheder. Ikke desto mindre er spørgsmålet stadig omtvistet og kontroversielt
og indsattes rettigheder udfordres fra mange sider. Inden for de seneste årtier har en populistisk straffepolitik
sat sit aftryk mange steder i verden, herunder også i Danmark, hvilket i nogen grad har hæmmet udviklingen i
retning af fuld menneskeretlig ligestilling for de indsatte. Denne bog er blevet til i et samarbejde mellem to
forfattere med forskellige faglige forudsætninger, men med en fælles interesse for bogens emne. Hans Jørgen
Engbo er jurist og har arbejdet i Kriminalforsorgen i mange år, herunder som chef for flere åbne og lukkede
fængsler, og har desuden i en årrække virket som ekstern lektor i faget straffuldbyrdelsesret ved Københavns
Universitets juridiske fakultet. Peter Scharff Smith er uddannet i historie og socialvidenskab og har skrevet
ph.d.-afhandling om fængselshistorie samt arbejdet med fængselsforskning i mere end 10 år, herunder ikke
mindst på Institut for Menneskerettigheder. Indholdsoversigt Forord Kapitel 1. Introduktion. Statens slaver
eller borgere med rettigheder? DEL 1. Menneskerettigheder og fængsler - historie og ideologi Kapitel 2.
Fængsler og menneskerettigheder internationalt og i Danmark Kapitel 3.

Hvad vil samfundet med fængslerne? - Hensyn, formål og principper i et idehistorisk og menneskeretligt
perspektiv DEL 2. Menneskerettighederne og den konkrete fængselspraksis Kapitel 4. Menneskeretlige
retskilder i dansk fængselsret Kapitel 5.
Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf Kapitel 6. Indsattes materielle
levevilkår Kapitel 7. Isolation Kapitel 8.
Respekt for familie- og privatliv, hjem og korrespondance Kapitel 9.
Ytringsfrihed Kapitel 10. Retfærdige afgørelser Kapitel 11. Menneskeretlige vilkår for særlige persongrupper
Kapitel 12. Tredjemands menneskerettigheder Kapitel 13. De Europæiske Fængselsregler og dansk ret Kapitel
14. Afsluttende bemærkninger Afgørelsesregister Litteratur Forkortelser Stikordsregister
Bogen ”Fængsler og menneskerettigheder” leverer en menneskeretlig analyse af dansk fængselspraksis. a. og
menneskerettigheder. Religion og menneskerettigheder - af Hans Gammeltoft-Hansen;. Er
menneskerettigheder en konstruktion, som forestiller at tjene en altruistisk og humanitær etik, men som reelt
anvendes som et politisk magtredskab. Det sker med respekt for de dømtes borger- og menneskerettigheder.
banebrydende og en reform af menneskerettighederne. Institut for Menneskerettigheder udgiver ny rapport,
der er kritisk over for brugen af peberspray i danske fængsler og arresthuse. Erik Werlauff:. Analyse af
access to justice, fængsler, politi, retsvæsen, parlamenter, forfatninger og god regeringsførelse (feltstudier i
Afrika og Asien). Der udøves stadig tortur i 141 lande verden over. In:. Hans Jørgen Engbo og Peter Scharff
Smith: Fængsler og menneskerettigheder, 1. December 2002 – April 2014 (11 years 5 months). Institut for
Menneskeretigheder havde fint besøg af Pussy Riot i dag, der er ved at starte en NGO, der skal arbejde med
fængsler og menneskerettigheder. DEBATRUM: MENNESKERETTIGHEDER 1
MENNESKERETTIGHEDER.
Fængsler og menneskerettigheder Menneskerettigheder. , Institut for Menneskerettigheder. - respekt for
fangernes menneskerettigheder i israelske fængsler Læs videre Fængsler og menneskerettigheder.

