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INLEDNING
Avdelningen en bättre tryggad finansiering av kansliresurser för biståndsverksamheten.

Allmänt om Avdelningens verksamhet
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
Tre rättspolitiska arbetsgrupper har varit aktiva
under året.

Asyl- och diskrimineringsgruppen
Till grund för Avdelningens ställningstagande i
olika frågor ligger internationella regler om mänskliga rättigheter. Avdelningens ställningstagande
samlas i en Rättspolitisk Plattform. Denna är för
närvarande under omarbetning.

Asyl och antidiskrimineringsgruppen består av 6
gruppmedlemmar. Under 2006 har 4 möten hållits
då olika ämnen diskuterades.
Gruppen har lämnat remissvar i följande.
- Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt (SOU
2006:6)
- Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i
Sverige (SOU 2005:56)

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. Flera integritetspåverkande lagförslag diskuteras för närvarande i
riksdagen. Integritetsskyddskommitténs slutbetänkande förväntas under 2007. Det är väsentligt att
Avdelningen belyser dessa frågor från de principiella utgångspunkter som vägleder Avdelningens
arbete.

Mänskliga rättigheter i fokus
Inom ramen för Avdelningens samarbete med andra
MR-organisationer i nätverket ”Mänskliga rättigheter i fokus”, har ett projekt benämnt Mänskliga
Rättigheter – Mänsklig Säkerhet genomförts. Projektet har finansierats av Folke Bernadotteakademien. Avdelningens bidrag till projektet har
varit att ta fram en rapport med titeln Utökad användning av hemliga tvångsmedel och skyddet för
den personliga integriteten. En särskild arbetsgrupp
har med stöd av en av Föreningen för Utvecklingsfrågor rekryterad praktikant tagit fram denna rapport.

Även under 2006 har Avdelningen varit engagerad
för att bevaka att de mänskliga rättigheterna inte
åsidosätts i kampen mot den internationella terrorismen. Internationella Juristkommissionens (ICJs)
Berlin-deklaration från 2004 (publicerad bl.a. i
Rättspolitisk Debatt 2005) kommer även fortsättningsvis att ligga till grund för detta arbete.

Samernas rättsliga situation
Avdelningen anlitade under hösten 2006 docent Sia
Spiliopoulou Åkermark att tillsammans med praktikanten Miriam Talah genomföra en utredning och
skriva en rapport om samernas rättsliga situation i
Sverige, med inriktning på deltagande och samrådsfrågor i infrastrukturärenden.

Under 2006 skulle Avdelningens långvariga engagemang i Sydafrika ha avslutats, men en förlängning av programmet till 31 mars 2007 har överenskommits med Sida. Under året ingicks slutligen
avtal med Sida om en ny fas av AHRAJ (African
Human Rights and Access to Justice Programme).
Programmet drivs gemensamt av Avdelningen och
systerorganisationen ICJ Kenya.

Debatter
Under året har Avdelningen fortsatt sitt samarbete
med Södra teatern. Flera välbesökta debatter har
ordnats.

Avdelningen har under året ingivit flera ansökningar avseende nya program. En ansökan avseende ett
program i Ryssland tillsammans med Citizens’
Watch och ett brett rättsutvecklingsprogram i Bolivia har ingivits till Sida. Ett program för utbildning
av paralegals (barfotajurister) i Liberia diskuteras
med International Legal Assistance Consortium.

Inför valet arrangerades en debatt på temat Vilken
rättspolitik får Sverige efter valet? Den hölls den 16
maj. Panelen bestod av Britta Lejon (s), Rolf Olsson (v), Leif Björnlod (mp), Beatrice Ask (m),
Ingmar Vänerlöv (kd), Johan Pehrson (fp) och Johan Linander (c). Moderator var docent Thomas
Bull. Debatt tog upp frågor om det finns det någon
skillnad i rättspolitiken mellan de olika partierna
och i så fall på vilka områden/i vilka frågor?

Ett nytt treårigt ramavtal för biståndsarbetet träffades med Sida i juni 2005. Genom detta avtal fick
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sentanter för ICJ sekretariatet har medverkat under
AHRAJ-projektets EXCO-möten.

Den 5 december hölls en debatt med temat Justitiemord, vardagsmat? Det var en debatt om rättssäkerheten i svenska domstolar. Debatten hölls mot
bakgrund av den kritik som under hösten framförts,
senast av justitiekanslern, gällande brister i våra
domstolar
och
då
framförallt
i
brottmål/straffprocessen. Jan Öhman - chefsrådman vid
Stockholms tingsrätt, Madeleine Leijonhufvud professor i straffrätt, Hans-Gunnar Axberger - professor i medierätt, som också skrev rapporten för
JK, Anne Ramberg - generalsekreterare för Advokatsamfundet och Fredrik Wersäll – riksåklagare
var paneldeltagare. Moderator var Maciej Zaremba.
Detta var en mycket bra debatt och en av de mest
välbesökta debatter som Avdelningen någonsin
anordnat. En fortsatt livlig debatt följde i media.

Styrelsen och dess styrelsearbete
Vid årsmötet den 26 april omvaldes advokat Björn
Mothander till ordförande. Till vice ordförande
valdes jur. kand. Farzaneh Dehdari. Till ledamöter
omvaldes docent Thomas Bull, förbundsjurist Stellan Gärde, professor Claes Sandgren och jur. kand.
Caroline Szyber. Till nya ledamöter valdes
jur.kand. Katja Alm, advokat Marie Alwå von Baltenau, advokat Gustaf Engstrand, assessor Henrik
Fieber, jur. kand. Rebecca Stern och jur. stud. Oskar Taxén (studentrepresentant).
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
skattmästare: Katja Alm.

I samband med Avdelningens årsmöte den 26 april
2006 höll professor Ian Cameron, Uppsala ett föredrag över ämnet EU:s sanktionslistor och implementeringen av FN:s sanktioner mot terrorism.

Under 2006 har styrelsen hållit 10 styrelsesammanträden. Av dessa har två varit biståndsmöten och ett
varit ett heldagsseminarium.
Inget arvode utgår till styrelsens medlemmar. Däremot ersätts de programansvariga som utsetts att
leda biståndsprogram för sitt arbete.

Via International Legal Assistance Concortium
inbjöds Raji Sourani, advokat och director for Palestinian Centre for Human Rights in Gaza till Avdelningens kansli att för intresserade diskutera
situationen i Palestina.

Medlemsantal
Vid årets början hade Avdelningen 246 betalande
medlemmar. Vid årets slut var antalet betalande
medlemmar 230.

Remissyttranden
Under 2006 har ett stort antal utredningar och lagförslag presenterats över vilka Avdelningen yttrat
sig.
• En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna (Skr. 2005/06:95)
• Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige (SOU 2005:56)
• Nytt förslag från FATF rörande reglering
av den ideella sektorn (daterat 31/1-2006)
• Skyddsgrundsdirektivet och svensk rätt
(SOU 2006:6)
• Omprövning av medborgarskap (SOU
2006:2)
• En sammanhållen diskrimineringslagstiftning (SOU 2006:22)

Revisorer
Vid årsmötet utsågs auktoriserad revisor Liselott
Engelbertsson, Hummelkläppen i Stockholm AB,
till ordinarie auktoriserad revisor samt till suppleant
för henne auktoriserade revisorn Patrik Zettergren.
Årsmötet beslöt att välja f.d. chefsrådman Bengt
Almebäck till föreningsrevisor.

Den Nationella studentsektionen
Studentverksamheten utgörs numera en etablerad
del av Avdelningens verksamhet. Studentgrupper
finns numera lokalt förankrade i Stockholm, Uppsala och Örebro. Under våren återuppstartades en
studentsektion vid Uppsala Universitet. Studentverksamheten i Örebro har under våren legat nere.
Den framtida målsättningen är att även denna skall
bli aktiv igen. Likaså att fler studentsektioner skall
startas. Studentgruppen i Stockholm har hjälpt
Avdelningen med att arrangera debatter på Södra
teatern.

Informationsverksamhet
Under MR-dagarna i november i Malmö deltog
Avdelningen för att informera om Avdelningen och
dess verksamhet. Intresset var tämligen stort.

Samarbete med ICJ Genève
Samarbetet med ICJ sekretariatet i Genève har
under året innefattat att Stellan Gärde varit kommissionär och ledamot i exekutivkommittén, Claes
Sandgren varit kommissionär och Lennart Groll
hedersledamot i kommissionen. Planerna för nästa
världsmöte "Biannual meeting" har blivit försenade
pga. bristande resurser. Det skall tilläggas att repre-

BISTÅNDSPROGRAMMEN
Till grund för Avdelningens biståndsverksamhet
ligger Biståndsplattformen som senast omarbetades
i december 2005. Under 2006 har stöd lämnats till
två program: Afrika (söder om Sahara) och Sydafrika.
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programmets verkställande organ, EXCO. Det
första mötet hölls i Stockholm i maj och det andra
mötet i Mombasa i Kenya i november. Under året
har Avdelningens medlemmar i EXCO bestått av
advokat Björn Mothander och advokat Louise
Bjurwill. I samband med mötet i Kenya hölls även
årsmöte där representanter för Avdelningen, ICJKenya och ICJ-Génève medverkade. Under årsmötet diskuterades programmets inriktning för 2007.

Stödet till Sydafrikaprogrammet har fortsatt under
året och kommer att avslutas 31 mars 2007.
Ett nytt treårigt ramavtal för biståndsprogrammens
kanslikostnader träffades med Sida i juni 2005. Det
nya avtalet omfattar perioden 1 juli, 2005 – 30 juni,
2008.
Halv- och helårsrapportering av programmens verksamhet till Sida har skett enligt avtal

Arbetet med AHRAJ: s rättsfallssamling har pågått
under 2006 och kommer att avslutas under början
av 2007. Boken är avsedd att utgöra en fakta- och
inspirationskälla för hur internationell rätt kan tilllämpas i nationella domstolar för att öka skyddet
för mänskliga rättigheter.

3 nya program är planerade för Bolivia, Liberia och
Ryssland med start under 2007.

Afrika
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 18 afrikanska
länder 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
rättvisa, kvinnors rättigheter, arbetsrätt, rätten till en
rättvis rättegång och rätten till hälsa. Därtill tas
principiella mål av betydelse upp, t.ex. ang. dödsstraffet, tortyr samt barns rättigheter i olika sammanhang.

Under året har Avdelningens medlemmar i styrgruppen för AHRAJ programmet bestått av Lave
Beck-Friis, Urban Nyström, Maria Appelblom, Olle
Mårsäter, Mari-Ann Roos, Cecilia Asklöf och Winluck Wahiu. Programansvarig är förbundsjurist
Stellan Gärde. Styrgruppen hade sex möten under
året där man diskuterade de fall som sökt ekonomisk stöd och juridisk expertis av AHRAJ.

Sydafrika
Avdelningen har sedan 1992 samarbetat med sydafrikanska MR-organisationer. Stödets målsättning är
att landets konstitutionella rättigheter tillämpas 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 rättvisa
för utsatta grupper, att övervaka de mänskliga rättigheterna, lobbying samt att driva processer i principiellt viktiga mål. Stödet omfattar fem rättsområden: tillgång till rättvisa, barns-, kvinnors-, och
flyktingars rättigheter samt straffrätt.

Avdelningen har, dels för egen räkning och dels för
ICJ-Kenyas räkning, sedan december 2005 tecknat
ett nytt avtal med Sida som löper fram till mars
2008 då AHRAJ programmet avslutas.
ICJ Kenya har ansvaret för genomförandet av programmet. Avdelningen stödjer med juridisk sakkunskap, koordineringsarbete och kontakter med
Sida.

Gällande programavtal avser perioden januari 2005
– mars 2007. Rådande programupplägg införlivar
rekommendationer från den utvärdering som
genomfördes på initiativ av Sida under 2004. Föregående programperiod slutrapporterades och godkändes under 2005.

Budgeterade medel för 2006 omfattar 7 456 755
miljoner SEK. Utfallet för året är 4 612 488 miljoner SEK.
Sextiosex (66) fall har anmälts och trettio (30) fall
har godkänts för processtöd. Tre (3) av dessa har
tilldelats en rättsexpert för framarbetande av rättsutlåtande.

Budgeterade medel för 2006-2007 är 12 miljoner
kronor. Utfallet för 2006 är 11,5 miljoner SEK.
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 vik-

Tre regionala workshops har organiserats inom
ramen för planerade aktiviteter där specifika juridiska områden diskuterats som berör fall som programmet finansierat och stött med expertis. Dessa
workshops hölls i Ghana, Etiopien och Namibia.
Utöver detta har under året hållits två möten för

1

AULAI, CLRDC/Umhlaba, LHR, LRC, WLC, CALS,
CCL, CCLD and Black Sash.
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ningen. För att försäkra fortsatt fred och säkerhet är
det en nödvändighet att etablera rättskipning så
snart som möjligt.

tiga 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 resulterade 2005 i inrättandet av en nationell styrkommitté för barfotajurister, vars arbete
fortlöpte under 2006. 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.

I november 2006 gjorde Avdelningen en förstudie i
Liberia för att starta upp ett program med syfte att
öka tillgången till rättvisa för fattiga människor.
Målsättningen är att stödja ett ”community-based”
rättviseprogram på landsbygden som fokuserar på
de mer utsatta av Liberias invånare och då särskilt
kvinnor och barn.
Ansökan har lämnats in till International Legal
Assistance Consortium.

Styrgruppen lades ned under 2006. Advokat Kate
Savage fortsatte sitt arbete som programansvarig,
baserad i Johannesburg.

Ryssland – Avdelningen lämnade under oktober
månad in en ansökan gällande ett samarbete med
Citizens' Watch i St. Petersburg med utgångspunkt i
artikel 6 i Europakonventionen, mer specifikt principen om ackusatorisk process och principen om
parternas lika ställning. Ansökan kan ses som en
uppföljning av de tidigare projekt Avdelningen
bedrivit tillsammans med Citizens’ Watch som
numera avslutats. Därför har Avdelningen valt att
kalla projektansökan för fas III. Ansökan beviljades
av Sida i början av 2007.

Planerade insatser
Bolivia – Rättsstaten i Bolivia utsätts för stora påfrestningar genom utbredd förekomst av korruption,
diskriminering och ojämlikhet. Förnekande och
kränkningar av mänskliga rättigheter är vardag och
urbefolkningar, kvinnor och barn är särskilt utsatta.
När det rör tillgång till rättvisa beskrivs de mest
framträdande problemen vara fördröjning av rättsprocesser, den rådande straffriheten, korruption,
olaga anhållanden och diskriminerande strukturer.

Personal 2006
Handläggare Helena Sancho avslutade sin anställning den 9 juni.

Avdelningen lämnade 2006 in en ansökan till Sida
för att starta ett program i Bolivia med målet att
bidra till ändrade attityder rörande tillämpning av
mänskliga rättigheter i nationell och internationell
lagstiftning samt öka tillgängligheten för de mest
utsatta grupperna till det bolivianska rättssystemet
och i regionen. Programmet avser att bidra till att
internationella och nationella rättsinstrument tilllämpas inom rättsväsendet och att prejudicerande
fall kan drivas i nationell domstol för att fastsälla
statens ansvar rörande ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter. Programmet ämnar också öka
tillgängligheten till rättssystemet för grupper i samhället som är mest utsatta.

Daniel Zetterlund och Miriam Talah har under året
innehaft praktikplats på Avdelningen.
Handläggare Eva Bergman Chinapah påbörjade sin
anställning den 13 september 2006.
Handläggare Annika Sjöberg är tjänstledig sedan
den 7 november.
Handläggare Lotta Wannholm påbörjade sin anställning som vikarie för Annika Sjöberg den 30
oktober.
Handläggare Gitt Karlsson slutade sin anställning
den 5 december.

Liberia – Inbördeskriget i Liberia tog slut sommaren 2003 och lämnade ett land i total förstörelse.
Liberia anses vara ett av världens fattigaste länder
med ett nedbrutet system av lag och ordning. Landet befinner sig i en fas av post-conflict och är i ett
enormt behov av tillgång till rättvisa för befolk-
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EKONOMISK REDOVISNING
RESULTATRÄKNING RESULTATRÄKNING
2006
2005

Intäkter
Programintäkter
Avdelningen intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Avdelningens övriga kostnader
Personalkostnader
Programmens kostnader
Avskrivningar
Summa kostnader
Rörelseresultat

1 jan- 31 dec 2006

1 jan- 31 dec 2005

not 1
not 2

16 116 230
2 253 091
18 369 321

14 726 246
2 115 752
16 841 998

not 3
not 4
not 5
not 6

1 134 777
1 070 170
16 116 230
23 450
18 344 627
24 694

1 136 824
941 415
14 726 246
29 203
16 833 688
8 310
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BALANSRÄKNING 2006 BALANSRÄKNING 2005
1 jan- 31 dec 2006

1 jan- 31 dec 2005

not 6

20 683

23 071

not 8

205 711
226 394

205 711
228 782

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

188 345
104 579

528 521
98 699

8 522 059
8 814 983

6 481 414
7 108 634

SUMMA TILLGÅNGAR

9 041 377

7 337 416

7 121
24 694
31 815

-1 190
8 310
7 120

50 608
828 532
8 006 982
18 475
104 965

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

Summa kortfristiga skulder

9 009 562

7 330 296

SUMMA SKULDER OCH EGET
KAPITAL

9 041 377

7 337 416

inga
205 711

inga
205 711

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Redovisat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till Sida
Oförbrukade bidragsmedel
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader

Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser

not 7

not 8
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Noter samt redovisnings- och värderingsprinciper
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter redovisas till det verkliga
värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Not 1 Programintäkter
2006
4 612 488
11 503 742

AHRAJ
Sydafrika
Mellanöstern
Paraguay
Summa programintäkter

16 116 230

2005
419 889
11 665 086
375 000
2 266 271
14 726 246

Not 2 Avdelningens intäkter
2006
2 105 979
55 400
55 961
34 398
1 353
2 253 091

Bidrag från Sida
Medlemsavgifter
MR i Fokus
Sameprojektet
Övriga intäkter
Summa intäkter

2005
2 057 852
57 900

2 115 752

Not 3 Avdelningens övriga kostnader
I Avdelningens övriga kostnader ingår revisionskostnader med 117 535 kr för år 2006, varav 28 125 kr av dessa
hänför sig till 2005. Under 2005 uppgick revisionskostnaderna till 57 833 kr. Kostnaderna för MR i Fokus uppgår 2006 till 55 961 kr och för Sameprojektet till 34 398 kr.

Not 4 Personalkostnader
Löner och ersättningar
Styrelse
Löner kanslipersonal
Soc. avgifter och pensionskostnader enl. lag och avtal
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

2006

2005

779 056
286 388
4 726
1 070 170

684 059
255 224
2 132
941 415

2006
4 612 488
11 503 742

2005
419 889
11 665 086
375 000
2 266 271
14 726 246

Medelantalet anställda under 2006 var 3 kvinnor.

Not 5 Programmens kostnader
AHRAJ
Sydafrika
Mellanöstern
Paraguay
Summa programmens kostnader

16 116 230

Not 6 Avskrivningar
2006
245 045
21 062

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangering
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

266 107

Ingående avskrivning
Årets avskrivning
Utrangering
Utgående ackumulerade avskrivningar

-221 974
-23 450

Utgående planenligt restvärde
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2005
338 350
15 994
-109 299
245 045

-245 424

-302 070
-29 203
109 299
-221 974

20 683

23 071
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Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas 3 år
som avskrivningstid för inventarier.

Not 7 Oförbrukade bidragsmedel
2006
2 022 063*
1 953 689
2 429
28 801
4 000 000
8 006 982

Sydafrika
AHRAJ
MR i Fokus
Sameprojektet
Ramavtal Sida för 2007-2008
Summa oförbrukade bidragsmedel

2005
2 490 000

* 405 805 kr avser bidrag som transfererats till Avdelningens klientmedelskonton i Sydafrika. Tidigare år har
klientmedelskontona inte upptagits i Avdelningens årsredovisning och därför särredovisas dessa här.

Not 8 Ställda ansvarsförbindelser
Ställd pant gällande hyreskontrakt, Kungsholmsg. 10 4tr
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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 tr
112 27 Stockholm

Sedan 17 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

