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INLEDNING 
 
Svenska Avdelningen av Internationella 
juristkommissionen (ICJ-S) skall enligt 
sina stadgar främja mänskliga rättigheter 
och tillämpningen av rättsstatens principer. 
Detta sker bland annat genom 
opinionsbildning i olika projekt samt 
genom internationellt utvecklingsarbete. 
Till grund för ICJ-S ställningstagande i 
olika frågor ligger internationella regler om 
mänskliga rättigheter och vår målsättning 
är att i högre grad engagera svenska 
jurister i arbetet med att se till att dessa 
lagregler efterlevs både på hemmaplan 
och utomlands. 
 
 
 
DEN SVENSKA VERKSAMHETEN  
 
ICJ-S arbetar med att sprida information 
och skapa debatt kring frågor som berör 
verksamhetens övergripande och 
långsiktiga uppdrag. Politiker och andra 
beslutsfattare i samhället är därmed en 
viktig målgrupp för ICJ-S arbete i Sverige.  
 
ICJ-S är en medlemsbaserad 
organisation. Verksamma jurister och 
juridikstuderande med ett särskilt intresse 
för mänskliga rättigheter eller för andra 
frågor som ICJ-S arbetar med, kan 
engagera sig i verksamheten som 
stödmedlemmar eller aktiva medlemmar. 
För att kunna rekrytera nya medlemmar 
har ICJ-S deltagit i olika 
informationssammanhang och inlett 
samarbeten med andra MR-
organisationer. Ett samarbete har inletts 
med organisationen Apply Human Rights 
som ICJ-S numera även delar kontor med.  
 
Styrelsen för ICJ-S beslutade även under 
2009 att den svenska verksamheten fram 
till årsmötet 2010 främst skulle inriktas på 
områdena processuella rättigheter och 
migrationsprocessen. Styrelsens beslut 
beror främst på att de två 
inriktningsområdena låg i fokus för 
regeringens huvudfrågor inför det svenska 
EU-ordförandeskapet. Arbetsgrupper 
upprättades för att kunna arbeta med de 
två områdena där Julia DeMarinis 

Giddings, Oskar Taxen och Stellan Gärde 
ingick i gruppen för processuella 
rättigheter, och Per Larsson och Cecilia 
Asklöf ingick i gruppen för 
migrationsprocessen.  
 
 
Debatter och seminarier 
Under året 2009 höll ICJ-S i ett antal olika 
debatter och seminarier. Den 16 februari 
anordnade ICJ-S tillsammans med 
svenska avdelningen av International Law 
Association (Svenska ILA) ett samtal 
mellan advokaten Percy Bratt, ordförande 
för SHK, professorn Ove Bring, ordförande 
för Sv. Avd. av ILA, ambassadören Hans 
Corell, hedersordförande för Sv. Avd. av 
ILA, professorn Said Mahmoudi, 
Stockholms universitet och professorn 
Claes Sandgren, ledamot av ICJ-S. 
Samtalet hölls på Berns salonger i 
Stockholm och handlade om situationen i 
Gaza och diskussionen kretsade kring 
frågan vad som bör ske härnäst i Gaza.  
 
Den 9 mars 2009 anordnade ICJ-S en 
debatt på Södra teatern angående den 
s.k. Ipred-lagen (fildelningslagen). Frågor 
som togs upp var bland annat om det är 
rätt att ge branschen befogenheter att 
agera som inte ens polisväsendet tycks 
ha, vilken tyngd den enskildes integritet 
bör ha och om tillgängligheten på nätet bör 
ses som ett hot eller en möjlighet. 
Debatten blev väldigt lyckad och det fanns 
ett stort intresse bland deltagarna för 
frågan.  
 
Vidare, hölls ytterligare en debatt den 5 
maj på Södra teatern angående 
Europaparlamentsvalet. Panelen bestod 
av Ebba Busch (KD), Cecilia Wigström 
(FP), Fredrisk Federley (C), Christoffer 
Järkeborn (M), Evin Cetin (S), Zaida 
Catalan (MP) och Hanna Löfqvist (V). 
Syftet med debatten var att belysa 
partiernas viljor i det europeiska 
samarbetet och bidra till engagemang och 
ökat valdeltagande inför 
europaparlamentsvalet. 
 
I samarbete med den svenska 
avdelningen av International Law 
Association hölls den 16 juni ett 
seminarium i Stockholm. Ämnet var 



 

”International law opportunities and 
challenges for the Obama administration: 
from closing Guantanamo to engaging the 
International Criminal Court”.  Talare var 
John Bellinger, tidigare legal advisor vid 
State Department och dessförinnan legal 
advisor åt Condolezza Rice i hennes 
egenskap av National Security Advisor.  
 
Slutligen anordnande ICJ-S ett 
seminarium på ABF-huset den 17 
november som behandlade EU:s handel 
med Marocko och hur detta påverkar 
upprätthållandet av mänskliga rättigheter i 
Västsahara. Vid seminariet närvarade en 
expertpanel samt en debattpanel. 
Expertpanelen bestod av Carin Norberg, 
Nordiska Afrikainstitutet, Ulrika Strand, 
MR-fonden och journalisten Lars Björk. 
Debattpanelen bestod av representanter 
från samtliga riksdagspartier och de 
medverkande var Carina Hägg (S), Holger 
Gustafsson (Kd), Gunilla Wahlén (V), 
Ulrika Carlsson (C), Bodil Ceballos (Mp), 
Christian Holm (M) och Jenny Sonesson 
(Fp).  
 
Remissyttranden 
Av de lagförslag som lagts under året har 
ICJ-S yttrat sig genom remissvar 
angående följande utredningar: 
 

• Ds 2008: 84, Brott mot 
internationella brottmålsdomstolens 
rättskipning. 

• Prop. 2008/2009:201, Förstärkt 
integritetsskydd vid signalspaning. 

• SOU 2008:111, Barn som 
misstänks för brott. Betänkande av 
Barnbrottsutredningen.  

• SOU 2008:125 En reformerad 
grundlag. Betänkande. Del 1 och 2 
av Grundlagsutredningen. 

• SOU 2009:1 En mer rättssäker 
inhämtning av elektronisk 
kommunikation i 
brottsbekämpningen. 

 
Informationsverksamhet 
Under 2009 deltog ICJ-S i European 
Development Days från 22 till 24 oktober 

på Älvsjömässan. Katja Forsberg och Erik 
Petersson ansvarade ICJ-S medverkan. 
ICJ-S deltog även vid Juristdagarna vid 
Stockholms universitet från den 13 till 14 
oktober. ICJ-S bord bemannades under de 
två dagarna av studentgruppens Alexia 
Wennberg och Maria Nääv. 
 
Det har även skapats en facebook-grupp 
för ICJ-S som alla medlemmar är 
välkomna att gå med i. 
 
Samarbetet med ICJ Geneva 
Under 2008 har två svenskar varit utsedda 
till kommissionärer inom ICJ Genève, 
förbundsjuristen Stellan Gärde och 
professor Claes Sandgren. Stellan Gärde 
har även varit ledamot av ”Executive 
Committee” inom ICJ Genève. Dessa 
uppdrag är personliga och 
kommissionärerna representerar inte ICJ-
S i detta forum. 
 
Samarbete med Apply Human 
Rights 
Under slutet av 2009 började ICJ-S ett 
samarbete med en förening som utvecklat 
en webbsida.  Denna webbsida innehåller 
lättillgänglig information om mänskliga 
rättigheter.  Inom ett eller flera av 
rättsområdena Kvinnor – Barn – Flyktingar 
– Frihetsberövade – Ursprungsbefolkning 
– Arbetare – Handikappade – Minoriteter – 
eller något generellt område som exempel 
rättvis rättegång, yttrandefrihet, 
äganderätten kan praktiker få ett ökad 
tillgång till MR-regler mm. Webbsidans 
adress är www.applyhumanrights.com  
 
 
Per Anger Priset 2009 
En glädjande nyhet under 2009 var att 
Brahim Dhane erhöll årets Per Anger -pris 
på nominering av ICJ-S. Priset delades ut 
16 november i hans frånvaro. Valet av 
pristagare offentliggjordes 3 november och 
priset delades ut under MR-dagarna i 
Älvsjö. Prisutdelningen sköttes av Forum 
för levande historia. 
 
Nytt kontor  
Sedan den 1 september 2009 har ICJ-S 
befunnit sig på Åsögatan 140 på 
Södermalm i Stockholm. Den 7 oktober 



 

2009 anordnade ICJ-S en lyckad 
inflyttningsfest med ett föredrag av Lennart 
Groll om ICJ-S:s historia.  
 
Styrelsen och styrelsearbetet 
Styrelsen har under 2009 sammanträtt 14 
gånger.  
 
Den 19 mars hölls årsmötet på 
avdelningens dåvarande kansli på 
Kungsholmsgatan 8 i Stockholm.  
Årsmötet beslöt att välja Jur. kand. Per 
Larsson till ordförande och Jur. kand. 
Cecilia Asklöf till vice ordförande. Till 
styrelseledamöter valdes rådman Thomas 
Främby, förbundsjurist Stellan Gärde, Jur. 
Dr. Olle Mårsäter, Jur. kand. Erik 
Petersson, Tf. hovrättsassessor Rickard 
Sobocki, advokat Jan Södergren, Jur. 
kand. Paul Lappalainen, Jur. kand. Julia 
DeMarinis Giddings, matrice en droit Yann 
Long samt Jur. Stud. Oskar Taxen.  
 
På  grund av tidsbrist avgick Per Larsson 
som ordförande i juli 2009 varvid Cecilia 
Asklöf gick in som ordförande. From. den 
1 december tog Ledamoten Stellan Gärde 
över som ordförande. 
 
Skattmästare för 2009 var Erik Petersson.  
 
 
Medlemmar 
Under året som har gått har ICJ-S gjort 
intensiva ansträngningar för att försöka 
öka medlemsantalet och värva flera 
engagerade jurister. En metod som 
användes under 2009 var att värva 
medlemmar genom att värvningsbrev 
upprättade av kansliet som 
styrelsemedlemmarna sedan kunde 
använda för att värva medlemmar från 
sina personliga kontaktnät. 
 
Revisorer/ Ekonomi 
Från den 10 mars 2009 sköttes 
bokföringen av en extern konsult, Helen 
Bådner.  
 
Hyrestvisten 
Julia DeMarinis Giddings gavs mandat av 
styrelsen att se över alla handlingar och 
komma med förslag på lösning. Förre 

hyresvärden ställer krav på att utfå 17 000 
SEK av ICJ-S.  
 
Den nationella studentsektorn 
Studentverksamheten har anordnat två 
debatter under våren 2009 på Södra 
teatern. Mårten Schultz var moderator och 
ledda debatten om ipred (fildelningslagen). 
Den andra debatten hade som syfte att 
aktualisera valet till europaparlamentet. 
Åsa Borssén var i Karlstad och talade inför 
en grupp gymnasieelever kring ämnet 
Folkmord. Detta skedde som 
motprestation som en del i samarbetet 
med Forum för levande historia. Besöket i 
Karlstad var mycket uppskattat och hon 
bjöd in ännu en gång för att hålla samma 
seminarium för lärarna på skolan.  Har 
anordnat debatterna på Södra teatern om 
IPRED och Europaparlamentet. Åsa 
Borssen var bortrest under hösten men 
under denna tid ansvarade Oskar Taxen 
för studentgruppen.  
 
 
 
BISTÅNDSPROGRAMMEN 
 
Västsahara 
Under 2009 beviljades ICJ-S bidrag från 
Folke Bernadotte Akademin för 
rättegångobservationer i Västsahara som 
skall genomföras under 2010 och 2011.  
Programansvarig är Cecilia Asklöf. 
 
Uganda 
Bidrag till en förstudieresa till Kampala i 
Uganda beviljades från Svenska Institutet. 
Resan genomfördes 3-11 maj 2009. 
Gruppen som åkte bestod av Ebba 
Lanner, Maria Appelblom och Sara 
Wikström.  
 
Ukraina 
En förstudieresa genomfördes även till 
Kiev, Ukraina, med bidrag från Svenska 
Institutet. Förstudieresan tog plats under 
11-12 juni. Per Larsson och Erik 
Petersson åkte och en tredje person.  
 
AHRAJ- projektet 
AHRAJ- projektet fortskred och avslutades 
som planerat under 2009. ICJ Kenya var 



 

på besök 1-8 mars 2009 som en del av 
”capacity buildning” inom AHRAJ-
projektet. Besöket innehöll en workshop i 
LFA, besök hos SIDA, samt möten med 
andra organisationer.  
 
 
KANSLIET 
 
Praktikanter och personal 2009 
Elin Molander, Sara Wikström, Victoria 
Smedman, Adam Garley och Yann Long 
praktiserade alla under 2009 på ICJ-S 
kansliet.  
Katja Forsberg arbetade vid kansliet från 
23 september till 23 december 2009.   
 
 
Programansvariga 
Styrelsen beslutade vid det sjunde 
styrelsemötet under 2009 att 
verksamheten fram till årsmötet 2010 
skulle inriktas på områdena processuella 
rättigheter, migrationsprocessen och den 
internationella verksamheten. Anledningen 
till detta var att de två förstnämnda 
områdena ligger i fokus för regeringens 
huvudfrågor inför det svenska 
ordförandeskapet inom EU. Arbetsgrupper 
för de tre områdena upprättades under 
året och bestod av följande personer:  

• Processuella rättigheter: Julia 
DeMarinis Giddings, Oskar taxen 
och Stellan Gärde. 

• Migrationsprocessen: Per och 
Cecilia Asklöf. 

• Internationella verksamheten: Per 
Larsson, Stellan Gärde och Erik 
Petersson.  

 
Adam Garley har därutöver varit 
programhandläggare för biståndsverk- 
samheten på kansliet sedan januari 2009 
och avslutade sin anställning 30 juni.
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