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FÖRORD  

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-Sverige) vill genom detta do-
kument presentera sin planerade verksamhet för perioden 2011 – 2012. Verksamheten indelas i 
tre huvudsakliga områden, nämligen den svenska verksamheten, den internationella verksamhet-
en och informationsverksamheten.1  
 
ICJ-Sverige har ett kansli som i huvudsak arbetar med den löpande verksamheten såsom admi-
nistration av ekonomi, projektplanering och ansökningsförfaranden. Kansliet är för närvarande 
finansierat av dels verksamhetsstöd från Folke Bernadotteakademin, dels medlemsavgifter. 
 
ICJ-Sverige kommer under verksamhetsperioden att aktivt arbeta med att finna nya former för 
såväl nationell som internationell samverkan. Bland annat kommer möjligheterna till finansiellt 
delägarskap med samarbetsorganisationer för projekt att utforskas. Detta kan ses som ett kom-
plement till den traditionella biståndsformen. Här kommer ICJ-Sverige att kunna dra nytta av det 
internationella nätverk och den samlade erfarenhet och kunskap som organisationen byggt upp 
genom årens lopp. ICJ-Sverige kommer att verka för att bli ett aktivt inslag i den svenska rättspo-
litiska debatten inom ramen för den svenska avdelningens uppdrag. ICJ-Sverige kommer vidare 
att verka för att under verksamhetsperioden öka medlemsantalet och medlemmarnas engagemang 
i verksamheten. Slutligen kommer avdelningen att utöka antalet internationella program. 
 

ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG  

ICJ-Sveriges övergripande vision är ett statssamfund byggt på rättsstatens principer, där mänsk-
liga rättigheter respekteras och där var och en som drabbats av en kränkning har tillgång till ett 
effektivt rättsmedel. 
 
ICJ-Sverige skall enligt sina stadgar främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sve-
rige. Avdelningen kan även delta i projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter och till-
lämpningen av rättsstatens principer utanför Sverige. Samverkan i sådana projekt kan ske med 
såväl statliga som icke statliga bidragsgivare, under förutsättning att det är förenligt med ICJ-
Sveriges självständiga och fristående ställning. 
 
ICJ-Sverige skall verka för 

att den offentliga makten utövas under lagarna och den internationella rättsstatens 
principer, 
 

 att Sverige skall uppfylla sina internationella åtaganden i enlighet med folkrätten, 
 
 att den enskildes fri- och rättigheter skall stärkas, 
 

att all maktutövning skall präglas av rättssäkerhet, likhet inför lagen och icke-
diskriminering, 
 
att den enskilde skall ha tillgång till ett effektivt rättsmedel vid kränkningar av sina 
fri- och rättigheter och till kompensation på grund av sådana kränkningar, 
 

 att den som kränker de mänskliga rättigheterna skall ställas till ansvar, 

                                                      
1 Se ICJ-Sveriges årsredovisning 2009 för verksamhetsområdenas innehåll och genomförande 
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att domare, advokater, åklagare och andra jurister skall vara oberoende och fria att 
bedriva sin verksamhet utan otillbörliga påtryckningar, 
 
att rättssystemet skall tillhandahålla rättvisa rättegångar och vara tillgängligt även 
för fattiga och utsatta grupper i samhället. 

 
 

MÅLGRUPPER  

ICJ-Sverige arbetar med att sprida information och skapa debatt kring frågor som berör verk-
samhetens övergripande och långsiktiga uppdrag. ICJ-Sverige vill också skapa en allmän debatt i 
Sverige kring kränkningar av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Politiker och andra 
beslutsfattare i samhället är därför en viktig målgrupp för ICJ-Sveriges arbete. 

ICJ-Sverige är en medlemsbaserad organisation. Verksamma jurister och juridikstuderande med 
särskilt intresse för de frågor som den svenska avdelningen arbetar med kan engagera sig i verk-
samheten som stödmedlemmar eller aktiva medlemmar och utgör därför en annan viktig mål-
grupp.  

ICJ-Sveriges biståndsverksamhet syftar bland annat till att ge fattiga och utsatta människor till-
träde till rättsväsendet och tillgång till effektiva rättsmedel vid kränkningar av deras grundläg-
gande rättigheter. Det gör dem till ytterligare en viktig målgrupp för avdelningens arbete. 

Genom att knyta studentgrupper vid de lärosäten med juridikutbildning till sig vill ICJ-Sverige 
ytterligare stärka sin verksamhet. Därför är även studenter en viktig målgrupp. 

Utöver detta arbetar ICJ-Sverige med att uppmärksamma rättssäkerheten i Sverige och därför är 
de som drabbas av bristande rättssäkerhet, såsom barn och minoritetsgrupper en annan viktig 
målgrupp. 

ICJ-Sverige vill skapa ett samhälle där mänskliga rättigheter och rättsstatens principer genomsyrar 
det svenska rättsväsendet varför också aktörer inom rättsväsendet är ytterligare en naturlig mål-
grupp. 

 

VERKSAMHETSSTYRNING  

ICJ-Sverige kommer under 2011 - 2012 

 att förtydliga och utveckla existerande styrdokument i syfte att stärka verksamhetens ka-
pacitet att nå uppsatta mål och förverkliga långsiktiga visioner.2  

 att utveckla ICJ-Sveriges metod för omvärldsbevakning genom att se över rutinerna för 
hur informationen från omvärldsbevakningen skall kunna tillvaratas inom organisationen 
samt hur den skall lagras. 

 att ta fram en utvärderingsplan för verksamheten.  
 
 

OPERATIV OCH EKONOMI SK STYRNING  

ICJ-Sverige kommer under 2011 - 2012 

                                                      
2 För vidare information se Biståndspolitisk plattform  
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 att ha som målsättning att säkerställa finansiering av ett professionellt kansli med kapa-
citet att framgångsrikt genomföra internationella projekt samt projekt inom Sverige 

 att utveckla och samordna existerande riktlinjer för insatsbedömning och sammanställa 
rutiner för projektadministration3 

 att vidareutveckla kompetensen hos personalen 

 att anställa en eller två programhandläggare förutsatt att erforderlig finansiering finns till-
gänglig 

 att två gånger per år ta emot studerande eller examinerade studenter för sex månader 
praktik 

 att söka bidrag från privata finansiärer 

 att söka bidrag från statliga finansiärer 

 att öka kapaciteten, kunskapen och erfarenheten av att söka finansiering från dels 
svenska bidragsgivare, dels EU och andra internationella finansiärer 

 att utarbeta rutiner för att säkerställa finansiering för genomförandet av förstudieresor 
 
 

SVENSK VERKSAMHET  

ICJ-Sverige kommer under 2011 - 2012 

 att arbeta för att kraftigt öka medlemsantalet från dagens 112  

 att ha aktiva studentsektioner vid ett flertal universitet i Sverige 

 att utöka samarbetet och utbytet med andra MR-organisationer i Sverige och i Norden, 
bland annat genom att driva nationella/regionala projekt  

 att aktivt delta i parallellrapporteringen om Sverige till FN:s kommittéer för mänskliga 
rättigheter, särskilt inom de rättsområden som avdelningen bevakar i sin svenska verk-
samhet 

 att fortsätta samarbetet med Improvisationsteatern och eventuellt Södra Teatern och att 
anordna debatter om aktuella rättspolitiska frågor 

 att varje år anordna kursverksamhet kring aktuella teman inom ramen för ICJ-Sveriges 
uppdrag 

 att starta flera arbetsgrupper inom olika politiska och juridiska områden. Grupperna ska 
vara knutna till svenska frågor såsom bevakning av samernas rättsliga ställning eller in-
ternationella frågor såsom rättegångsobservationer i Västsahara.   

 att revidera innehållet i den rättspolitiska plattformen. 

 att löpande granska de remisser som inkommer och yttra sig i frågor som berör ICJ-
Sveriges uppdrag 

 att verka för att publikationen Rättspolitisk debatt skall få en större läskrets och bli ett 
viktigt inlägg i den svenska debatten om främjandet av mänskliga rättigheter, rättsstatens 
principer och rättsbistånd. 

 att utveckla samarbetet med Franska Institutet. Detta som en del av ICJ-Sveriges arbete 
inom språkverksamhet och juridiskt språk. 

 att aktivt deltaga i samtliga stora MR-möten osv. i Sverige och Norden. 

 att inrikta en större del av ICJ-Sveriges verksamhet på rättspolitiska frågor inom Sverige, 
bland annat genom projektet ”Rättvisa för alla? - Om utsatta gruppers kontakter med det 
svenska rättsväsendet”. Projektet inriktar sig på barn och minoritetsgrupper inom Sve-
rige. 

 

                                                      
3 Avdelningen har i augusti 2007 antagit dokumentet ”Riktlinjer för organisationsanalys” baserat på Oktagonen, som 
ett viktigt redskap i arbetet kring insatsbedömning.  
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INTERNATIONELL VERKSAMHET  

ICJ-Sverige kommer under 2011-2012 

 att fortsätta uppmuntra MR-organisationer att inkomma med förslag för gemensamma 
ansökningar hos finansiärer 

 att löpande identifiera och utarbeta nya projekt tillsammans med samarbetspartners med 
fokus på projekt inom följande områden 

 

- tillgång till rättsväsendet, 

- rättvisa rättegångar, 

- skydd mot godtyckliga frihetsberövanden, 

- processer för att skapa prejudikat, 

- rättsväsendets organisation, 

- kapacitetsutveckling inom rättsväsendet, 

- utbildning inom mänskliga rättigheter, 

- konstitutionellt utvecklingssamarbete, 

- i förekommande fall, andra frågor där det finns ett behov och under förutsätt-
ning att relevanta samarbetsorganisationer identifierats. 

 
ICJ-Sverige har vidare som målsättning under perioden att framgångsrikt genomföra följande 
internationella projekt 

 ett utbildningsprojekt/kapacitetsutveklingsprojekt i samarbete med lokala HBT-
organisationer i Serbien och svenska Forum Syd 

 ett projekt med inriktning på häktade personers rättigheter i södra Afrika i samarbete 
med lokala organisationer  

 ett projekt med inriktning på häktade personers rättigheter i Västafrika i samarbete med 
lokala organisationer och franska La Voie de la Justice 

 fortsatt arbete med rättegångsobservationer i Västsahara 

 två parallella projekt i Uganda. Det ena inriktar sig på kvinnors rättigheter och genom-
förs i samarbete med Federation of Women Lawyers (FIDA) och det andra inriktar sig 
på granskning av rättsväsendet och genomförs med Foundation for Human Rights Ini-
tiative (FHRI) 

 engagemang för demokrati i Vitryssland 
 

Slutligen har ICJ-Sverige under den kommande treårsperioden för avsikt:  

 att ha ett nära och kontinuerligt samarbete med moderorganisationen i Genève samt 
med andra nationella ICJ sektioner i Europa och internationellt, en målsättning för 
denna verksamhet är att främst driva regionala projekt 

 att ha ett fortsatt gott samarbete med Sida och andra samarbetsorganisationer 

 att vara en aktiv debattör kring frågor om rättsbistånd i Sverige 

 att aktivt arbeta med metodfrågor inom rättsbiståndet 

 att starta upp en referensgrupp gällande ”post-conflict” länder 
 
 

INFORMATIONSVERKSAMH ET  

ICJ-Sverige kommer under 2011-2012  

 att anställa en eller två programhandläggare 

 att utarbeta en samverkansmodell med nya aktörer 
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 att arbeta aktivt för att öka medlemsantalet genom olika insatser 

 att upprätthålla hemsidan och andra sociala medier såsom Facebook och Twitter som ett 
effektivt medium för att nå ut till målgrupperna 

 att producera informationsmaterial och skrifter kring övergripande och enskild teman 

 att delta aktivt i den offentliga debatten kring aktuella frågor som faller inom ramen för 
ICJ-Sveriges uppdrag och i den mån det är påkallat, göra offentliga uttalanden i frågor 
som berör mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och rättsbistånd. 

 att fortlöpande skriva rapporter inom ramen för ICJ-Sveriges uppdrag 

 att skapa uppmärksamhet kring samernas och andra nämnda minoritetsgruppers rättsliga 
ställning 

 att fortsätta debattsamarbetet med Improvisationsteatern 

 att regelbundet informera ICJ-Sveriges medlemmar om den pågående verksamheten, 
planerade aktiviteter samt annan relevant information bland annat genom nyhetsbrevet 

 att medverka med seminarier och bokbord under ”MR-dagarna”  

 att medverka under Juristdagarna på Stockholms universitet samt medverka/arrangera 
andra aktiviteter riktade till jurister och juridikstuderande  

 att marknadsföra ICJ-Sverige på arbetsplatser där många jurister är verksamma 
 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 Biståndspolitisk plattform 
 

 

 


