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Call for papers: 
Sanktionering og straf  
Temanummer april 2023 

Social Kritik kalder på artikler der omhandler sanktionering og straf indenfor det sociale, pædagogiske, 

juridiske og politiske felt. Fængsler, kriminalforsorg, kriminalpræventivt arbejde, sikrede institutioner og 

ungdomskriminalitetsnævnet er derfor naturlige temaer i dette nummer. Men også mere subtile former for 

sanktionering og straf skal være i fokus: hvilke typer af væremåder og handlinger sanktioneres i det danske 

samfund? Hvilke specifikke grupper og/eller personer sanktioneres i samfundet, politisk, socialt, 

pædagogisk? Metaperspektiver omkring sanktionering og straf er også relevante: Hvad har det af 

konsekvenser i og for samfundet at der straffes og sanktioneres som der gør? Eksisterer der erfaringer med 

- eller kunne man forstille sig - hensigtsmæssige alternativer? 

I dette call, kalder Social Kritik således på artikler, der tematiserer sanktionering og straf bredt. Det kunne fx 

være artikler, der handler om: 

o Konsekvenser af politiske målsætninger og reguleringer ifm. straf og fængsler 

o Det socialfaglige, pædagogiske, politimæssige og præventive arbejde med kriminalitet og 

ungdomskriminalitet  

o Menneskerettighedsperspektiver omkring straf og sanktionering 

o Historiske perspektiver om straf og sanktionering  

o Subtile og/eller konkrete sanktioneringsmekanismer i samfundet, i hverdagslivet, i det 

velfærdsprofessionelle arbejde  

o Perspektiver fra personer og grupper der udsættes for straf og sanktionering 

o Samfundsmæssige perspektiver på straf og sanktionering 

 

Redaktionen modtager manuskripter, der diskuterer temaet både teoretisk, empirisk og praktisk. Artikler 

med internationale perspektiver er velkomne.  

Frist for kort abstract: 1.december 2023. 

Fristen for at indsende hel artikel: 1. februar 

2023. Artiklen skal lande på maksimalt 24.000 

anslag inklusiv alt (mellemrum, litteraturliste, 

illustrationer etc.). Henvendelser om 

temanummeret rettes til: 

mette@socialkritik.dk 

 

For Social Kritik er det vigtigt, at forfatterne 'vil noget' med artiklen. Redaktionen lægger derfor vægt på, at 

artikler både kan være formidling af forskning og/eller spændende erfaringer fra praksis. Artikler i Social 

Kritik skal være dialog- og debatskabende. Artiklerne må derfor gerne pege på problemer og indikere 

løsninger, praktisk, politisk, forskningsmæssigt. Med andre ord skal artikler i Social Kritik sætte tanker i 

gang om hvad samfundet kan lære (og udvikle) på baggrund af artiklerne. Og så skal artiklerne kunne læses 

af både forskere og praktikere. 

Social Kritik udgives af foreningen Forum til fremme af Social Debat. 
 
Redaktionen arbejder frivilligt og består af Mette Bladt 
(ansvarshavende), Frank Ebsen, Henning Wettendorff og Merete 
Monrad. 
 
Siden 1988 har det været Social Kritiks ambition at give kritikken plads 
og skabe dialog og debat om det socialfaglige felt på tværs af forskning 
og praksis. 
 
Tidsskriftet udkommer tre gange årligt se mere på: socialkritik.dk 
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