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FÖRORD	  
 

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) vill genom detta dokument 

presentera sin planerade verksamhet för perioden 2014 – 2015. Verksamheten indelas i tre 

huvudsakliga områden, nämligen den svenska verksamheten, den internationella verksamheten 

och informationsverksamheten.  

 

ICJ-S har ett kansli som i huvudsak arbetar med den löpande administrativa verksamheten. ICJ-S 

verksamhet är för närvarande finansierat av medlemsavgifter, privata finansiärer samt ICJ-S 

kursverksamhet.  

ICJ-S kommer att verka för att bli ett aktivt inslag i den svenska rättspolitiska debatten inom 

ramen för den svenska avdelningens uppdrag. ICJ-S kommer under verksamhetsperioden att 

aktivt arbeta med att finna nya former för såväl nationell som internationell samverkan. ICJ-S 

kommer vidare att verka för att under verksamhetsperioden öka medlemsantalet och 

medlemmarnas engagemang i verksamheten.  
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ÖVERGRIPANDE	  OCH	  LÅNGSIKTIGA	  UPPDRAG	  
 

ICJ-S övergripande vision är ett statssamfund byggt på rättsstatens principer, där mänskliga 

rättigheter respekteras och där var och en som drabbats av en kränkning har tillgång till ett 

effektivt rättsmedel.  

 

ICJ-S skall enligt sina stadgar främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige. 

Avdelningen kan även delta i projekt som syftar till att främja mänskliga rättigheter och 

tillämpningen 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-S 

självständiga och fristående ställning.  

 

ICJ-S 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, 

• 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 

marginaliserade grupper i samhället. 
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MÅLGRUPPER	  
 

ICJ-S arbetar med att sprida information, skapa debatt och aktivt arbeta med frågor som berör 

verksamhetens övergripande och långsiktiga uppdrag. ICJ-S vill framför allt skapa en verksamhet 

som bidrar till en förstärkning och försvar av rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. 

Politiker och andra beslutsfattare i samhället är därför en viktig målgrupp för ICJ-S arbete.  

 

ICJ-S är en medlemsbaserad organisation. Verksamma jurister och juridikstuderande med särskilt 

intresse för de frågor som den svenska avdelningen arbetar med kan engagera sig i verksamheten 

som stödmedlemmar eller aktiva medlemmar och utgör därför en annan viktig målgrupp.  

 

ICJ-S internationella verksamhet syftar bland annat till att ge utsatta människor tillträde till 

rättsväsendet och tillgång till effektiva rättsmedel vid kränkningar av deras grundläggande 

rättigheter. Det gör dem till ytterligare en viktig målgrupp för avdelningens arbete.  

 

För att särskilt uppmuntra socialt engagerade juriststudenter samt stärka unga juristers ansvar för 

rättsstaten ska ICJ-S knyta studentgrupper vid de lärosätena med juridikutbildning till sig. På så 

sätt stärks ICJ-S verksamhet ytterligare. Studenter är därför en viktig målgrupp.  

 

ICJ-S arbetar med att uppmärksamma rättssäkerheten i Sverige och därför är de som drabbas av 

bristande rättssäkerhet, såsom barn, asylsökande och minoritetsgrupper en annan viktig 

målgrupp.  

 

ICJ-S vill skapa ett samhälle där mänskliga rättigheter och rättsstatens principer genomsyrar det 

svenska rättsväsendet varför också aktörer inom rättsväsendet är ytterligare en naturlig målgrupp.  
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VERKSAMHET	  I	  SVERIGE 
 

ICJ-S kommer under 2014 - 2015  

 

• att arbeta för att öka medlemsantalet  

• att anordna debatter i aktuella rättspolitiska frågor  

• att initiera och genomföra pilotprojektet Street Law Academy  

• att utöka samarbetet och utbytet med andra MR-organisationer i Sverige 

• 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 synliggöra kopplingen mellan frågor om miljö och mänskliga rättigheter 

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

• att stärka studentverksamhet bland annat genom att starta fasta studentgrupper vid 

Stockholm och Uppsala juridiska institutioner 

• att starta fler arbetsgrupper och stärka befintliga arbetsgrupper inom olika rättspolitiska 

områden  

• att revidera innehållet i den rättspolitiska plattformen 

• att löpande granska de remisser som inkommer och yttra sig i frågor som berör ICJ-S 

uppdrag .  

• att aktivt delta på juristdagarna runt om i Sverige. 

 

ARBETET	  I	  ARBETSGRUPPERNA 

Barnrättsgruppen	  
Barnrättsgruppen har som målsättning att sprida kunskap, väcka debatt, verka för barns 

rättigheter och vara ett forum gällande dessa rättigheter. Målet uppnår vi genom att; 

 

• aktivt delta på seminarium och debatter inom gruppens rättsområde 

• anordna seminarium och verka för opinionsbildning inom rättsområdet 

• utveckla en plan för projekt och aktiviteter 
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Migrationsrättsgruppen 
• planera och arrangera en heldagskurs i Migrationsrätt för jurister och andra 

yrkesverksamma 

• samarbeta med Etikkommissionen för ett seminarium om ”Europakonventionen och 

asylrätten” 

• aktivt delta på seminarium inom rättsgruppens kompetensområden 

• anordna debatter inom arbetsgruppens kompetensområden 

• delta på event vid universiteten och inspirera studenter att jobba med frågor inom 

rättsgruppens område 

 

Rättssäkerhetsgruppen	  
a) Häktning och restriktioner 

• undersöka, finna och sammanställa information om häktningstider 

• skriva debattartikel om häktningstider för att lyfta frågan 

• anordna en seminarieserie i två delar på temat häktning och restriktioner där såväl 

svenska som internationella experter medverkar 

b) Information, öppenhet och integritet   

• skriva artiklar inom närliggande frågor  

• anordna en seminarieserie i två delar på gällande skyddet för visselblåsare och andra 

närliggande frågor rörande säkerhet, öppenhet och informationsfrihet. 

• aktivt delta på seminarier och debatter inom området 

• Anordna PUB-kvällar med inbjudna gäster i relaterade ämnen 2015 

c) Övrigt inom rättsäkerhetsgruppen 

• Planera och arrangera en halvdagskurs i EU-rättens inflytande över straffrätten 

• Undersöka möjligheten till en antologi och/eller artikelserie  

• Planera andra aktiviteter inom arbetsgruppens kompetensområden 

• Anordna PUB-kvällar med inbjudna gäster i relaterade frågor.   

• Delta i granskningar av Sverige 
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Deltagarrättigheter	  i	  miljöfrågor	  
• Arbeta för rätten till tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser 

och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på såväl ett nationellt som internationellt 

plan 

• Sprida information om deltaganderättigheter genom exempelvis seminarium och 

samarbeten med andra organisationer 

• Stödja den pågående processen att ta fram ett instrument/konvention för 

deltaganderättigheter i miljöfrågor i Latinamerika och Karibien och dela de svenska och 

europeiska erfarenheterna av miljödeltagande inom denna process 

Street	  Law	  Academy	  
• planera och genomföra pilotprojektet Street Law Academy 

• utvärdera pilotprojektet och fortsätta bygga vidare för att utveckla Street Law Academy 

• skapa en plattform för Street Law Academy med hemsida, samarbetspartners, nätverk 

med skolor och organisationer i miljonförorten. 

• skapa ett nätverk av forskare, jurister och yrkesverksamma i andra discipliner med syfte 

att utveckla samt säkerställa kvalitén på Street Law Academy 

• söka finansiering från externa finansiärer 

Studentgruppen	  
• att utveckla en långsiktig plan för studentsektionen 

• att vara ett stöd till Street Law Academy 

• att anordna aktiviteter för studenterna inom ramverket för ICJ-S 

• att öka antalet studenter som är medlemmar i ICJ-S 

Diskriminering	  och	  likabehandling	  
• att aktivt delta på seminarier och debatter  

• Att bidra med expertkunskap  

	  

INTERNATIONELL	  VERKSAMHET	  
 

ICJ-S kommer under 2014-2015  
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• att löpande identifiera nya projekt tillsammans 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,  

– rätt till information, deltagande & rättslig prövning inom miljöområdet, 

– i förekommande fall, andra frågor där det finns ett behov och under förutsättning att relevanta 

samarbetsorganisationer identifierats.  

 

ICJ-S har vidare som målsättning under perioden att genomföra följande aktiviteter 

• Öppna upp för samarbete med internationella organisationer med särskilt fokus på 

Egypten 

• Ordna seminarier inom gruppen kompetensområden 

 

INFORMATIONSVERKSAMHET	  
 

ICJ-S kommer under 2014-2015 

• att utarbeta en ny hemsida  

• att utarbeta ett nytt nyhetsblad 

• att arbeta aktivt för att öka engagemang och medlemsantalet  

• att upprätthålla sociala medier för att nå ut till målgrupperna 

• att aktivt delta i den offentliga debatten kring aktuella rättsfrågor som faller inom ramen 

för ICJ-S uppdrag och i den mån det är påkallat, göra offentliga uttalanden i frågor som 

berör mänskliga rättigheter, rättsstatens principer och rättsbistånd.  

• att fortlöpande skriva artiklar och rapporter inom ramen för ICJ-S uppdrag  

• att regelbundet informera ICJ-S medlemmar om den pågående verksamheten, planerade 

aktiviteter samt annan relevant information bland annat genom nyhetsbrevet  
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• att medverka under Juristdagarna på Stockholms universitet samt medverka/arrangera 

andra aktiviteter riktade till jurister och juridikstuderande vid andra universitet 

 

	  

OPERATIV	  OCH	  EKONOMISK	  STYRNING	  
ICJ-S kommer under 2014-2015  

• att ha som målsättning att säkerställa finansiering av ett professionellt kansli med 

kapacitet att framgångsrikt genomföra projekt inom ICJ-S verksamhetsområden. 

• att två gånger per år ta emot studerande eller nyligen examinerade juridikstudenter för 

terminspraktik.  

• att söka bidrag från externa finansiärer  

 

 


