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Street Law Academy 
Svenska avdelningen av Internationella juristkommissionen i samarbete med Jusek 
Vårterminen 2014 
 
Onsdag 12 februari klockan 11.30–15.00  
Uppstart och workshop med Unga Klara 
 

Lunch och uppstart av projektet på Regeringskansliet (arbetsmarknadsdepartementet) med 
Naiti del Sante (Vice ordf. ICJ-S samt jurist på Regeringskansliet) och Marie Glandin (Jurist). 
Workshop på Unga Klara med elever från Tumbagymnasium, Suzanne Osten och skådespelarna. 
  
Tisdag 4 mars klockan 16.00–18.00 
Föreläsning med Hans Caldara 
 

Hans Caldara, författare, konstnär och kompositör inleder föreläsningsserien med att berätta 
hur det var att växa upp som rom i Sverige och hur det är att rom idag. Hans Caldara är författa-
re till den kritikerhyllade självbiografin " I betraktarens ögon". Nybrogatan 30, Stockholm. 
  
Tisdag 11 mars klockan 15.00–16.30 
Besök och föreläsning på Barn- och elevombudsmannen 
 

BEO:s roll och lagstiftningen gällande kränkande behandling: Barn- och Elevombudet Caroline 
Dyrefors Grufman inleder och presenterar sig. Juristen Elisabeth Seferidis, håller en föreläsning. 
Elisabeth är en av BEO:s mest erfarna jurister. Hon är även en av BEO:s beslutsfattare. Sveavä-
gen 159, plan 5. 
 

Vi samlas utanför lokalen 15 minuter innan besöket är schemalagt.  
 
Tisdag 18 mars klockan 14.00–16.00  
Besök och föreläsning om Barnkonventionen på UNICEF  
 

Emma Schönberg som är barnrättsjurist hos UNICEF går igenom barnkonventionen och pratar 
om den under första timmen. Den andra timmen fokuseras på barn i socialt och ekonomiskt 
utanförskap i Sverige och tar in barnperspektiv kring frågan. UNICEF visar bland annat doku-
mentärfilmen Mitt liv som barn, där barn själva får lyfta sina perspektiv och röster kring frågan.  
Sankt Eriksgatan 46, Stockholm. 
 

Vi samlas utanför lokalen 15 minuter innan besöket är schemalagt.  
 
Onsdag 26 mars klockan 18.00 - 19.30 
Föreläsning om barns ställning i straff- och processrätten på ICJ:s huvudkontor 
 

Föreläsning med Advokaten Thomas Olsson (Ordf. ICJ-S) om barns ställning i straff- och process-
rätten. Stora Nygatan 26, Stockholm. 
 
Tisdag 1 april klockan 16.00–18.00 
Utbildningspass i barns rättigheter  
 

Barnrättsligt perspektiv i diskrimineringsrätten med Naiti del Sante (Vice ordf. ICJ-S samt jurist 
på Regeringskansliet). Juseks kansli alternativt på ICJ:s huvudkontor (information kommer Inom kort). 
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Datum april kl. 15-00-16.30 (Återkommer med datum) 
Sverige och barnrättspolitiken 
 

Föreläsning på Regeringskansliet (Socialdepartementet) om den svenska barnrättspolitiken. Hur 
ser den svenska regeringen på barnrättsfrågor? Vilka lagstiftningsfrågor är prioriterade och på 
gång? Fredsgatan 8, Stockholm. 
 
Söndag 6 april klockan 10.00 - 16.00 
Workshop del I – Juseks kansli 
 

Street Law – workshop. Under dagen arbetar vi med att bygga upp våra egna workshops för 
skolor och organisationer. Juristerna Naiti del Sante och Marie Glandin leder arbetet. Nybroga-
tan 30, Stockholm. 
 
Gäst: Forskaren och pedagogen Agneta Haugaard Farkhak. Agneta forskar vid Stockholms Uni-
versitet och är även verksam vid Forum för levande historia. Hon har en lång erfarenhet av att 
undervisa och forska i pedagogiska metoder, inte minst kopplat till mänskliga rättigheter och i 
skolmiljö. 
 
Söndag 13 april klockan 10.00 - 16.00 
Workshop del II – ICJ:s huvudkontor 
 

Street Law – workshop. Under dagen arbetar vi med att bygga upp våra egna workshops för 
skolor och organisationer.  Juristerna Naiti del Sante och Marie Glandin leder arbetet. Stora 
Nygatan 26, Stockholm. 
 
Workshoptillfällen i april/maj 
Leda workshop för skolor och organisationer 
 

Information om datum för våra workshops för skolor och organisationer kommer när dessa är 
planerade och inbokade. 
 
Onsdag 28 maj klockan 18:00-21:00 
Avslutning och diplomering på Juseks kansli 
 

Avslutningsträff och diplomering. 
 
 
Kontaktuppgifter 
Projektledare ICJ  Projektledare ICJ 
Naiti Del Sante  Marie Glandin 
naiti.del.sante@regeringskansliet.se marie_glandin@hotmail.com 
 
Projektledare Jusek 
Linda Agetoft 
linda.agetoft@jusek.se 


