
 

INVITATION 

Til deltagelse i konferencen  

”Mindre isolation som straf i danske fængsler – hvordan?”  
18. november 2020 kl. 9.00-12:30 på Christiansborg, Fællessalen og/eller virtuelt 

Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur 

sætter strafcelle på dagsordenen. 

 

Brugen af isolation som straf i danske fængsler er steget markant over 

de sidste to årtier og har derfor også været genstand for kritik – både 

fra aktører i Danmark og internationalt. 

Strafcelle kan være skadeligt for den enkelte, det kan være i strid med 

grundlæggende rettigheder og kan også skade det vigtige relations- og 

resocialiserende arbejde, som danske betjente ellers er gode til.  

 

Alligevel ser vi en stigning, og vi hører argumentet om, at isolation og strafcelle skal anvendes for at 

opretholde orden og sikkerhed. Men kunne vi gøre det anderledes? 

 

Sæt kryds i kalenderen onsdag d. 18. november, når vi sammen med politikere, danske og 

udenlandske institutioner, civilsamfundsorganisationer og forskere sætter strafcelle til debat og forsøger 

at finde nye løsninger. Hør om erfaringer med afskaffelsen af isolation som disciplinærstraf fra 

relevante nabolande, bliv præsenteret for den nyeste forskning på området og bliv klogere på 

anbefalinger og visioner for, hvordan vi kan sikre tryghed og sikkerhed i danske fængsler med mindre 

brug af strafcelle. 

 

Læs mere om brugen af strafcelle i Danmark: 

Ombudsmandens nylige rapport om strafcelle: 

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/temarapport_2019_om_strafceller/ 

DIGNITY Konference Rapport om Strafcelle 2017: https://www.dignity.dk/dignitys-arbejde/juridisk-indsats/ 

DIGNITY Faktaark om konsekvenserne af isolation: https://www.dignity.dk/en/dignitys-work/health-team/torture-

methods/solitary-confinement/ 

Arrangør: Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur 

Endeligt program udsendes ultimo oktober 

Deltagelse er gratis og mulig enten virtuelt eller ved fysisk tilstedeværelse afhængigt af de 

gældende regler for begrænsning af Covid19. 

Deltagelse kræver dog tilmelding via dette link senest d. 6. november 2020: 

https://menneskeret.dk/arrangementer/mindre-isolation-straf-danske-faengsler-hvordan 

 

 

 

 

EKSPLOSION I BRUG AF STRAFCELLE 

FRA 2001 TIL 2019 STEG ANTAL 

TILFÆLDE AF STRAFCELLE FRA 1.289 

TIL 4.422. 

I 2019 VAR DER 705 TILFÆLDE, HVOR 

DEN INDSATTE SAD I STRAFCELLE I 

MERE END DE INTERNATIONALT 

ANERKENDTE 15 DAGE. I 2015 VAR 

DET TAL SYV. 
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