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INLEDNING
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen skall enligt sina stadgar främja
mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. Detta sker bland annat genom opinionsbildning i olika former samt genom internationellt utvecklingssamarbete.

DEN SVENSKA VERKSAMHETEN
Mänskliga rättigheter och Terrorism
Under året har ett arbete pågått inom den s.k. Financial Action Task Force on Money Laundering
(FATF) med avsikt att försvåra terroristfinansiering
genom välgörande organisationer.

Till grund för Avdelningens ställningstaganden
ligger internationella regler om mänskliga rättigheter samt Avdelningens Rättspolitiska Plattform.
Under året har ett Målsättningsdokument utarbetats
för hela verksamheten. Dokumenten kan, tillsammans med Avdelningens övriga styrdokument, läsas
på hemsidan www.icj-sweden.org.

Flera MR-organisationer har samverkat för att
framföra synpunkter till Justitiedepartementet på de
olika förslag som presenterats av FATF under hösten. Avdelningen har varit aktiv i detta arbete och
har deltagit i flera möten på Justitiedepartementet.
Avdelningens ordförande har vidare medverkat i
Sveriges Radios Studio 1 med synpunkter på förslaget.

Under 2005 har Avdelningen fortsatt sitt engagemang för att bevaka att de mänskliga rättigheterna
inte åsidosätts i kampen mot den internationella
terrorismen. T.ex. arrangerades debatten ’Vem vill
ha SÄPO i sovrummet’ på Södra Teatern. Internationella Juristkommissionens Berlin-deklaration
från 2004, som publicerats i Rättspolitisk Debatt
2005, är ett grundläggande dokument för detta
arbete.

Vid MR-dagarna i november medverkade ordföranden i ett seminarium om sanktioner mot terroristfinansiering.

Debatter
Under året har fyra välbesökta debatter arrangerats i
samarbete med Södra Teatern.

Under 2005 avslutades Avdelningens långvariga
samarbete med organisationen CIDSEP i Paraguay.
Biståndsprogrammet i Sydafrika har fortsatt under
året och ett intensivt planeringsarbete har ägnats en
ny fas av the African Human Rights and Access to
Justice Programme, AHRAJ. Tillsammans med ICJ
Kenya ingavs en gemensam ansökan till Sida i
oktober 2005.

I februari anordnades debatten Domstolarnas ställning i Sverige. Debatten handlade om ökade garantier för rättssäkerheten samt stärkande av domstolarnas konstitutionella ställning. I panelen ingick
justitieminister Thomas Bodström, hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg, advokat Percy Bratt,
hovrättslagman Lennart Groll, rådman Jan Öhman,
rådman Gerdt Wikstrand och riksdagsman Ingvar
Svensson.

Ett nytt treårigt ramavtal för biståndsarbetet träffades med Sida i juni 2005. Genom detta avtal fick
Avdelningen en mer tryggad finansiering av kansliresurser för biståndsverksamheten.

I mars arrangerades debatten Religions- & yttrandefrihet vs Hets mot folkgrupp med anledning av
hovrättens frikännande dom av pastor Åke Green. I
panelen ingick justitiekansler Göran Lambertz,
HomO Hans Ytterberg, universitetslektor Annika
Lagerqvist Veloz Roca samt RFSL: s verksamhetschef Maria Sjödin. Moderator för debatten som
lockade en publik på 90 personer var Thomas Bull.

Avdelningens målsättning är att i än högre grad
engagera svenska jurister i Avdelningens svenska
och internationella arbete. När det gäller arbetet i
Sverige föreligger ett stort behov för aktivt engagemang i olika lagstiftningsfrågor. För närvarande
pågår flera viktiga utredningar som berör mänskliga
rättigheter och integritetsskydd. Avdelningens utgångspunkt är att belysa frågor som dessa utifrån de
principiella utgångspunkter som vägleder Avdelningens arbete.

I april genomfördes debatten Likhet inför lagen
med moderatorn, DO Katri Linna. Temat var negativ särbehandling av personer med utländsk bakgrund i det svenska rättsväsendet. Diskussionen
utgick från forskarrapporten ‘Likhet inför lagen’. I
panelen ingick medförfattaren professor Christian
Diesen, rådman Bengt Bondesson, advokat Ingmar
Strandberg, redaktionschefen på tidskriften ”Gringos” Carlos Rojas Beskow, länspolismästaren i Öre-
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Medlemsrekrytering

bro Bengt Svensson samt Ulf Berg, chefsjurist på
rikspolisstyrelsen. Debatten lockade 80 åhörare som
ställde frågor och kom med flera intressanta inlägg.

I samband med genomförande och medverkan i
evenemang har information om organisationens
verksamhet spridits som ett led i medlemsrekrytering.

I oktober ställdes frågan Vem vill ha SÄPO i sovrummet? Diskussionen utgick från utredningen
’Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra
allvarlig brottslighet’. I panelen ingick justitieminister Thomas Bodström, Advokatsamfundets generalsekretare Anne Ramberg, författaren Jan Guillou,
SÄPO-chefen Klas Bergenstrand och Chefs-JO
Mats Melin. Debatten filmades och sändes i SVT
24 och SVT 2 vid tre tillfällen under oktober månad. Moderator var förbundsjuristen och styrelseledamoten Stellan Gärde. Paneldeltagarnas anföranden fick starka bemötanden från en väl insatt publik
på 250 personer.

Förutom vid debatterna på Södra Teatern har Avdelningen deltagit med informationsbord vid
JUSEK: s notariesektions arbetsmarknadsdagar som
hölls i september. Medverkan skedde också på
MR-dagarna i november.
Tidskriften Advokaten har publicerat information
om Avdelningen tillsammans med en intervju av
ordföranden och företrädare för andra MR-inriktade
organisationer.
Ett par medlemsutskick har gjorts till samtliga medlemmar. Information publiceras kontinuerligt på
hemsidan samt sker regelbundet genom utskick via
e-post.

Debatten ”Terrorism vs mänskliga rättigheter”,
arrangerades den 26 maj på ABF i samarbete med
Svenska Helsingforskommittén och andra svenska
NGOs. Debatten lockade ca 25 deltagare.

Under 2005 har 22 nya medlemmar rekryterats.
DO Katri Linna medverkade vid Avdelningens
årsmöte vid vilket hon reflekterade över sin egen
yrkesroll och DO: s roll i Sverige.

Informationsmaterial
Elever vid Värmdö gymnasium har, med stöd av
Avdelningens kansli, tagit fram en ny informationsfolder om Avdelningen och dess arbete. 2000 exemplar har tryckts och foldern används i Avdelningens allmänna informationsverksamhet, vid
debatter samt annan medlemsvärvning.

Remissyttranden
Avdelningen har yttrat sig över följande utredningar
och lagförslag som presenterats under året:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Religiös slakt (Jo2005/1112)
Brott och brottsutredning i IT-miljö (Ds
2005:6)
Fördraget om upprättandet av en konstitution
för Europa (Ds 2004:52)
BIRS; internationell rättslig hjälp i brottmål
(Ds 2004:50)
Om minknäringen i Sverige (Ds 2005:32)
Tvångsmedel för att förebygga eller förhindra allvarlig brottslighet (Ds 2005:21)
Det blågula glashuset – strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56)
Hemlig rumsavlyssning (Ju2005/9318/Å)
Tillgång till elektronisk kommunikation i
brottsutredningar m.m. (SOU 2005:38)

Styrelsens arbete
Vid årsmötet den 20 april valdes en ny styrelse.
Advokat Björn Mothander valdes till ordförande.
Till ledamöter omvaldes docent Thomas Bull, jur.
kand. Farzaneh Dehdari, förbundsjurist Stellan
Gärde, jur. dr. Petra Herzfeld Olsson, rådman Bo
Kvillner, jur.dr. Annika Norée, professor Claes
Sandgren och jur. stud. Caroline Szyber (studentrepresentant). Till nya ledamöter valdes rådman
Bengt Bondeson och professor Anders Fogelklou.
Thomas Bull valdes till vice ordförande och till
skattmästare valdes Petra Herzfeld Olsson.
I november avgick Annika Norée av personliga
skäl.

Därutöver har organisationen lämnat yttranden
avseende följande dokument:
• Handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna
• Rättssäkerhetsgarantier i brottmål i Europeiska unionen
• Förslag från FATF rörande reglering av den
ideella sektorn

Under 2005 har 12 styrelsesammanträden hållits
varav två biståndsmöten. Ett heldagsseminarium
hölls i november, vid vilket kansliets personal deltog.
Inget arvode utgår för det arbete styrelsens medlemmar utför. Programansvariga som utses att leda
biståndsprogram ersätts enligt avtal.

Kursverksamhet
Inga kurser har hållits under året.

Ökat fokus på medlemsrekrytering och medlemmars liksom arbetsgruppers aktivitet har priorite-
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rats, främst under årets andra hälft. Former för
styrelsens arbete och arbetsgrupper har också diskuterats.

sionärer. Stellan Gärde blev under 2004 invald i
ICJ: s exekutiva kommitté, EXCO.

På Sidas begäran genomfördes en systemrevision
under oktober 2004 till januari 2005. En handlingsplan för hur revisionens rekommendationer skall
åtgärdas har arbetats fram och följs upp.

BISTÅNDSPROGRAMMEN

Årsmöte med Sida hölls den 20 juni. Avdelningens
verksamhet under 2004 diskuterades samt hur samarbetet mellan Avdelningen och Sida ska kunna
förbättras.

Andra fasen av Afrikaprogrammet: The African
Human Rights and Access to Justiceprogramme,
AHRAJ, avslutades under september. Ansökan för
en tredje fas beviljades av Sida mot slutet av året
och omfattar perioden oktober 2005 – mars 2008.

Under året har stöd lämnats till tre program: Afrika
(söder om Sahara), Sydafrika samt Paraguay.

Den Nationella studentsektionen

Stödet till Sydafrikaprogrammet har fortsatt under
året.

Studentgruppen i Stockholm har under året medverkat i arbetet med att arrangera debatterna på
Södra teatern.

Samarbetet med Paraguay avslutades planenligt per
den sista december.

I maj inbjöds studenter till kansliet för att träffa
yrkesverksamma jurister som berättade om sina
olika arbeten.

Ett nytt treårigt ramavtal för biståndsprogrammens
kanslikostnader träffades med Sida i juni 2005. Det
nya avtalet omfattar perioden 1 juli, 2005 – 30 juni,
2008. Under första halvåret finansierades kansliets
kostnader enligt den tidigare gällande 9 % regeln.

Tillsammans med styrelserepresentanter deltog
studentsektionen på JUSEK:s notariesektions arbetsmarknadsdag som hölls i september månad .

Halv- och helårsrapportering av programmens verksamhet till Sida har skett enligt avtal.

Studentgruppen i Uppsala har anordnat en doktorandföreläsning under december.

Afrika

Under året har studentsektionerna representerats i
Avdelningens styrelse av Caroline Szyber och Kristine Nilsson.

African Human Rights and Access to Justice Programme, AHRAJ är sedan 2001 ett samarbete mellan Avdelningen och den kenyanska sektionen av
ICJ (ICJ Kenya). Målsättningen med programmet
är att bidra till en förbättring av skyddet för mänskliga rättigheter på nationell nivå i de afrikanska
länderna söder om Sahara. Advokater och ideella
föreningar kan söka bidrag för att driva rättsfall
som har principiell betydelse för rättsutvecklingen i
landet. Finansiellt och juridiskt stöd erbjuds efter
behovsprövning, till processande i nationell domstol eller Afrikanska kommissionen för mänskliga
rättigheter. Ämnesområden omfattar tillgång till
rättssystemet, kvinnors rättigheter, arbetsrätt, rätten
till en rättvis rättegång och rätten till hälsa. Därtill
tas principiella mål av betydelse upp, t.ex. ang.
dödsstraffet.

Lokalt förankrade studentgrupper finns i Lund,
Stockholm, Uppsala och Örebro. Studentverksamheten i Örebro och Lund har legat nere under 2005
då gruppernas medlemmar varit på utbyten eller
blivit färdiga jurister. Målsättningen är att dessa
studentgrupper skall bli aktiva under 2006.
Några studenter är aktiva i Avdelningens arbetsgrupper.

ICJ Genève
ICJ:s generalsekreterare Nicolas Howen besökte
Sverige i mitten av september. Ett medlemsmöte
arrangerades på Avdelningens kansli vid vilket han
presenterade ICJ Genèves arbete samt initiativet
rörande den juristpanel som organiseras i syfte att
genomföra hearings runt om i världen angående
terrorism och mänskliga rättigheter.

Under året förlängdes gällande avtal med Sida fram
till sista september. I december beviljade Sida en ny
gemensam ansökan med ICJ-K för fortsatt stöd.

Ett möte med andra MR-organisationer ordnades i
samband med Howens besök, för diskussion om
möjligheten att anordna en hearing i Sverige.

ICJ Kenya har ansvaret för genomförandet av programmet. Avdelningen stödjer med juridisk sakkunskap, koordineringsarbete och kontakter med
Sida.

Svenska avdelningen representeras i ICJ av Lennart
Groll som är hedersledamot sedan 2003. Claes
Sandgren och Stellan Gärde är sedan 2003 kommis-

Budgeterade medel för 2005 omfattar 5,51 miljoner
SEK. Utfallet för året är 2,86 miljoner SEK. Beslut
om stöd till nya fall fattades inte under perioden
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Gällande programavtal avser perioden januari 2005
– december 2006. Rådande programupplägg införlivar rekommendationer från den utvärdering som
genomfördes på initiativ av Sida under 2004. Föregående programperiod slutrapporterades och godkändes under 2005.

mars-december p.g.a. osäkerhet kring framtida
finansiering.
45 fall har anmälts och 24 fall har godkänts för
processtöd. 17 av dessa har tilldelats en rättsexpert
för framarbetande av rättsutlåtande.

Budgeterade medel för 2005 är 12 miljoner kronor.
Utfallet för året är 11,7 miljoner SEK.

Tre workshops har organiserats inom ramen för
planerade aktiviteter. En workshop på temat att
processa mänskliga rättigheter hölls i Banjul, Gambia i maj. 30 nationella advokater och fyra rättsexperter deltog. Den andra, rörande tillgång till rättssystemet, hölls i Sydafrika i samband med en internationell konferens organiserad av South African
Legal Aid Board och Svenska Avdelningen. Vidare
hölls en workshop på temat kvinnors rättigheter i
Sydafrika under augusti. Den planerade workshopen om rättvis handel genomfördes inte.

Under året har stöd gått till nio organisationer1 vars
planerade programaktiviteter har fullföljts överlag.
Arbetet har bl.a. resulterat i ett större antal människors tillgång till rättshjälp och att principiellt viktiga fall har processats samt uppmärksammats i
media. Ett antal workshops i ämnen relaterade till
organisationernas projekt har genomförts. Arbetet
med att främja ett ökat samarbete mellan barfotajurister, organisationerna och andra juridiska aktörer i
Sydafrika har resulterat i inrättandet av en nationell
styrkommitté för barfotajurister. Kommitténs uppgift är att stödja samordningen av den paralegala
sektorn genom en nationellt täckande nätverksstruktur. Det stärkta samarbetet har ökat möjligheterna att påverka statens engagemang i relaterade
frågor.

Inga rättsutlåtanden eller domstolsobservationer
genomfördes.
Arbetet med AHRAJ: s rättsfallssamling påbörjades
i december. Boken är avsedd att utgöra en faktaoch inspirationskälla för hur internationell rätt kan
tillämpas i nationella domstolar för att öka skyddet
för mänskliga rättigheter.

I april organiserade Avdelningen The Legal Aid
Conference i Port Elisabeth. Nyckelaktörer inom
rättsområdet i Sydafrika deltog. Från Avdelningen
deltog rådman Bo Kvillner.

Under året har styrgruppen bestått av rådman Urban
Nyström, advokat Louise Bjurwill samt professor
David Fischer. Advokat Berenike Alfvén avsade sig
sitt uppdrag under hösten 2005. Programansvarig är
förbundsjurist Stellan Gärde. Styrgruppen hade två
möten under året.

Styrgruppen har under året bestått av rådman Urban
T: son Nyström, advokat Louise Bjurvill och professor Anders Fogelklou. Programansvarig är advokat Kate Savage, Johannesburg. Styrgruppen har
haft ett möte under året. Mötet hölls i juni vid Kate
Savages besök i Sverige.

Styrgruppens medlemmar genomförde två resor till
Afrika för att delta i planerade programaktiviteter.
Anna Jonsson och Stellan Gärde besökte Kenya i
januari 2005. I maj 2005 besökte Stellan Gärde och
Urban Nyström Senegal och Gambia i samband
med en internationell workshop i processföring.

Paraguay
Avdelningen har sedan 1985 samarbetat med den
paraguayanska organisationen Centro Interdisciplinario de Derecho Social y Economia Politica de la
Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, CIDSEP. Sedan 2001 har insatser rört utbildningsverksamhet inom rättsväsendet och rättsligt
stöd åt barn och ungdomar. Inom ramen för utbildningsverksamheten genomfördes under andra halvan av 2005 ett pilotprojekt rörande barfotajurister.
Stödet har haft till målsättning att skapa medvetenhet och kunskap om nationell lagstiftning och
mänskliga rättigheter bland nyckelaktörer inom
rättssystemet och det civila samhället. Det har också haft till avsikt att öka utsatta gruppers tillgång till
rättssystemet med prioritet på rättsstöd och rådgivning rörande särskilt utsatta barn och unga lagöverträdare.

Sydafrika
Avdelningen har sedan i 1992 samarbetat med
sydafrikanska MR-organisationer. Stödets målsättning är att landets konstitutionella rättigheter tilllämpas i enlighet med de mänskliga rättigheterna
och internationell rätt. Arbetets fokus är att öka
möjligheterna för utsatta grupper i landet att få
tillgång till rättsväsendet genom rådgivning, rättshjälp och oberoende domstolar. Avdelningen bistår
med ekonomiskt stöd till samarbetsorganisationernas projekt vars främsta syfte är att öka tillgången
till rättssystemet för utsatta grupper, att övervaka de
mänskliga rättigheterna, lobbying samt att driva
processer i principiellt viktiga mål. Stödet omfattar
fem rättsområden: tillgång till rättssystemet, barns-,
kvinnors-, och flyktingars rättigheter samt straffrätt.

1

AULAI, CLRDC/Umhlaba, LHR, LRC, NCBPA,
NWAJC, WLC, CALS, och CCL
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per elektronisk post och telefon. Två uppföljningsresor har genomförts.

Samarbetet med Cidsep avslutades planenligt per
den sista december 2005. Avtalet har omfattat perioden 1 juli, 2004 – 31 december, 2005.

Ryssland och Mellanöstern
Avdelningen samarbetade med Citizens' Watch i St.
Petersburg mellan 2001 och 2004 i ett projekt för
att stärka kunskapen och respekten för Europakonventionens artikel 6 i rysk domstolsprocess. Slutrapport lämnades in och godkändes av Sida i början
på 2005.

Budgeterade medel för hela perioden var 3,64 miljoner SEK. Utfallet är 3,47 miljoner SEK.
Under perioden har 4500 nyckelaktörer inom rättsväsendet fortbildats. Det rör sig om domare, åklagare, advokater, poliser, representanter från det civila
samhället samt media. De fortbildade personerna är
verksamma inom rättssektorn i 65 av landets städer,
inklusive huvudstaden.

Biståndsprogrammet på Västbanken, i Israel och i
Gaza som Avdelningen bedrivit sedan 1989, avslutades 2004. Slutrapporten inlämnades och godkändes av Sida under 2005. Journalisten Mikael Löfgren har skrivit en rapport från Palestina vilken är
inlämnad till Sida.

Fortbildningen har avsett erfarenhetsutbyte och
analys av existerande jurisprudens inom rättsområdet samt allmän lagtolkning och tillämpning av den
nya straffrättslagstiftningen. Förslag på lagstiftningsreformer liksom bättre rättstillämpning har
utarbetats. Betoning har legat på att få ett användartillvänt synsätt inom rättstillämpningen. Programmet har bidragit till att personutredningar har börjat
tillämpas och ligger till grund för beslutsfattande.
Samarbete mellan olika rättsliga aktörer (fängelser,
polis, offentliga försvarare, åklagare) har inletts
eller förbättrats. Två interinstitutionella möten har
bl. a. diskuterat brottsförebyggande frågor och samverkan i samhället. Attityder och kunskapsnivån
inom målgrupperna har förbättrats .

Personal 2005
Kanslichef Ewa Nyberg avslutade sin anställning
den 31 mars.
Handläggare Helena Bergh de Medeiros avslutade
sin anställning den 18 mars.
Handläggare Annika Lindgren avslutade sin anställning den 31 augusti.
Handläggare Annika Sjöberg påbörjade sin anställning den 3 oktober.

Ansvaret för fortbildningen har övertagits av Inrikesministeriet och Högsta Domstolen och kommer
fortsättningsvis att drivas inom ramen för dessa
institutioners verksamhet.

Handläggare Helena Sancho påbörjade sin anställning den 3 oktober.
Handläggare Gitt Karlsson påbörjade sin anställning den 3 oktober.

Stödet till barn och unga i konflikt med lagen har
omfattat mottagningsverksamhet samt uppföljning
av fall hos berörda statliga instanser. Fängelsebesök
och uppföljning av frihetsberövades mål samt vissa
överklaganden har också genomförts.

Under året har Ylwa Renström, Kristine Nilsson
samt Caroline Szyber innehaft kortare vikariat.

Under året har mottagningsverksamheten registrerat
2230 rådgivningstillfällen. Anmälningarna rör fysisk och verbal misshandel samt sexuella övergrepp. De rör också underhåll, juridisk rådgivning
av samlevnadsformer, rådgivning för inskrivning av
barn och nyfödda i anmodade register. Cidsep har
bevakat verksamheten vid åtta ungdomsanstalter2.
Under året har styrgruppen bestått av advokat Erik
Sätherberg och jur. dr Annika Norée. Annika Norée
avgick under hösten 2005. Programansvarig har
varit advokat Ingemar Strandberg. Ett styrgruppsmöte har hållits. Samordnande kontakter har skett
2

Centro Educativo de Itaugua, Hogar Virgen de Fátima,
Penitenciaría de San Juan Bautista, Penitenciaría de
Ciudad del Este, Penitenciaría de Villarrica, Penitenciaría
de Coronel Oviedo, Penitenciaría de Pedro Juan Caballero, Centro Educativo de Conceción
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Stockholm, 5 april 2006

Björn Mothander
Ordförande

Thomas Bull
Vice ordförande

Farzaneh Dehdari

Petra Herzfeld Olsson
Skattmästare

Bo Kvillner

Stellan Gärde

Bengt Bondesson

Claes Sandgren

Caroline Szyber
Studentrepresentant

Anders Fogelklou
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EKONOMISK REDOVISNING
RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING
2005
2004
Aktiviteter

1 jan- 31 dec 2005

1 jan- 31 dec 2004

Intäkter
Programintäkter
Avdelningen intäkter3
Summa intäkter

14 726 246
2 115 752
16 841 998

37 490 277
3 236 769
40 727 046

Kostnader
Avdelningens övriga kostnader
Personalkostnader4
Programmens kostnader
Avskrivningar5
Summa kostnader
Rörelseresultat

1 136 824
941 415
14 726 246
29 203
16 833 688
8310

1 456 818
1 688 954
37 490 277
62 478
40 698 527
28 519

3

Avdelningens intäkter
Anslag från Sida

2 057 852

Medlemsavgifter

57 900

Kursintäkter

3 081 500
58 200
87 000

Medlemsavgifter

10 069

Summa intäkter

2 115 752

3 236 769

0

0

Löner

684 059

1 178 672

Soc avg och pensionskostnader enligt lag och avtal

255 224

507 102

4

Personalkostnader
Löner och ersättningar
Styrelse

Övriga personalkostnader

2 132

3180

941 415

1 688 954

Ingående bokfört värde

36 279

60 026

Inköp under året

15 995

38 732

Avskrivning enligt plan

29 203

62 478

Utgående bokfört värde

23 071

36 280

Summa personalkostnader
5

Inventarier
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BALANSRÄKNING
2005

BALANSRÄKNING
2004

1 jan- 31 dec 2005

1 jan- 31 dec 2004

23 071

36 280

205 711
228 782

205 711
241 991

TILLGÅNGAR
Materiella tillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbet kost och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

528 521
98 699

69 508

6 481 414
7 108 634

2 724 175
2 793 683

SUMMA TILLGÅNGAR

7 337 416

3 035 674

-1190
8310
7120

-29 710
28 520
-1 190

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Oförbrukade Sidamedel
Skuld till Sida
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

37 716
2 490 000
4 561 792
84 688
156 100

185 581
1 229 973
1 037 929
116 367
467 014

Summa kortfristiga skulder

7 330 296

3 036 864

SUMMA EGET KAPITAL

7 337 416

3 035 674

205 711

205 711

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Redovisat resultat
Summa eget kapital

Ställda ansvarsförbindelser6
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Ställd pant gällande hyreskontrakt, Kungsholmsg. 10, 4tr

8

ÅRSREDOVISNING 2005

9

ÅRSREDOVISNING 2005

Svenska Avdelningen av
Internationella Juristkommissionen
Avdelningen är en sammanslutning av jurister
med uppgift att främja mänskliga rättigheter och
tillämpningen av rättstatens principer. I detta
syfte arbetar Avdelningen för rättssäkerheten i
Sverige.
Avdelningen stödjer också ICJ: s världsomspännande arbete.

Kungsholmsgatan 10, 4 trp
112 27 Stockholm

Sedan 15 år tillbaka främjar Avdelningen respekten för mänskliga rättigheter på det internationella planet. Med medel från Sida stödjer Avdelningen MR-organisationer i olika delar av världen.

Telefon:
Fax:
E-post:
Hemsida:
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08-654 62 80
08-654 62 85
secretariat@icj-sweden.org
www.icj-sweden.org

