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Verksamhetsberättelse 2004 
 

Allmänt om Avdelningens verksamhet 
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkom-
missionen skall enligt sina stadgar främja mänskliga 
rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer. 
Detta sker bland annat genom opinionsbildning i 
olika former samt genom utvecklingssamarbete.  
 
Till grund för våra ställningstaganden i olika frågor 
ligger internationella regler om mänskliga rättigheter 
och även Avdelningens Rättspolitiska plattform. 
Plattformen kan läsas på Avdelningens hemsida 
www.icj-sweden.org 
 
Den framtida målsättningen är att i än högre grad 
engagera svenska jurister i både det svenska och in-
ternationella arbetet med rättsligt grundade ställnings-
taganden. När det gäller arbetet i Sverige föreligger ett 
stort behov av en öppen debatt i rättighetsfrågor. 
Detta kan ske genom uttalanden och debattinlägg i 
media m.m. Avdelningen har, genom sitt samarbete 
med Södra Teatern, Stockholm, lyckats föra ut debat-
ten till en bredare publik. Detta samarbete kommer 
att fortsätta under 2005. Även Avdelningens utveck-
lingsarbete kommer att direkt gynnas av detta större 
engagemang.  
 
ICJ Genève beslutade på sitt världsmöte i Berlin i 
augusti 2004 att prioritera frågan om Mänskliga rät-
tigheter i samband med kampen mot terrorism. ICJ 
tog ett principiellt ställningstagande för vilka principer 
som måste upprätthållas. Dessa finns på Avdelning-
ens hemsida.   
 
Även Avdelningen har prioriterat detta arbete och 
startat en serie möten som hållits på universitetsor-
terna Uppsala, Örebro (2005) samt ett mycket välbe-
sökt möte på Södra Teatern i Stockholm. Serien pla-
neras att avslutas med en hearing i Maj 2005. 
 
Verksamheten kommer att ytterligare konsolideras 
inte minst genom en genomarbetad ordning för vårt 
samarbete med Sida. Avdelningen ser ett fortsatt stort 
engagemang från våra juridiskt kompetenta medlem-
mar och biståndskunniga personal inom utvecklings-
arbetet som en viktig del av avdelningen verksamhet 
och vill utveckla verksamhet inom nya regioner och 
nya rättsområden. 
 
Under året valde Sida att ej förlänga avtalet gällande 
Avdelningens arbete i Mellanöstern. Detta trots att 
det fanns ett uttalat behov av ett utvidgat stöd till 
området. Tyvärr har förseningar i beslut om nytt 
ramavtal och om stöd för Sydafrika- och Afrika pro-

grammen samt även en fortsättning på Rysslandspro-
grammet lett till att personalen i sin helhet sades upp i 
december. Situationen i skrivandes stund är något 
bättre men fortfarande ställer ovissheten om det 
fortsatta samarbetet med Sida till med stora problem. 
Förhoppningsvis kommer ett nytt ramavtal att inne-
bära förbättrad grundtrygghet för ICJ-S i samarbetet 
med Sida.  
 
 
Den Nationella Studentsektionen 
 
Studentverksamheten utgör numera en etablerad del 
av Avdelningens verksamhet. Studentgrupper finns 
numera lokalt förankrade i Lund, Stockholm, Uppsa-
la, Örebro och Göteborg. Under detta år bildades 
studentsektioner i Uppsala, Örebro och Göteborg.  
 
Studentsektionera representeras i Avdelningens sty-
relse av Caroline Szyber. 
 
Det finns även aktiva studenter inom ICJ-S olika 
arbetsgrupper. 
 

Kursverksamhet 

 
Tre kurser anordnades i Avdelningens regi under 
2004: 
• I mars anordnades heldagskurs i ämnet Svensk 

rätt och EU i Stockholm med nio deltagare. Före-
läsare var professor Joakim Nergelius, utrikesråd 
Ola Henrikson, docent Petter Asp och advokat 
Ingemar Strandberg. Kursens syfte var främst att 
belysa hur EG-rätten kommer in i och påverkar 
enskilda svenska rättsområden, men också belysa 
denna fråga utifrån ett allmänt perspektiv, där 
EG-rättens allmänna rättsprinciper och dess för-
hållande till nationell rätt behandlades. 

  
• I april anordnades en heldagskurs i ämnet  

Islam och islamisk rätt, i Stockholm, med 19 delta-
gare. Föreläsare var jur kand Farzaneh Dehdari, 
docent Mohammed Fazlhashemi och forskare 
Jonas Svensson. Kursen behandlade bland annat 
religionen islam, rättskällorna, rättsskolorna inom 
islam, muslimsk familje- och arvsrätt, islamisk 
straffrätt, kvinnans ställning i islam.  
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• I december anordnades en halvdagskurs i ämnet 

Att använda mänskliga rättigheter i svensk domstolspro-
cess i Stockholm med 10 deltagare. Föreläsare var 
förbundsjurist Stellan Gärde och jur dr Petra 
Herzfeld Olsson. Kursen syftade till att ge kun-
skap och vägledning om hur mänskliga rättighe-
ter har utnyttjats av ombud i svenska processer 
och hur de ytterligare kan utnyttjas i svenska 
processer i framtiden. Frågan om möjlighet till 
kompensation vid rättighetskränkning behandla-
des särskilt. Kunskap i dessa ämnen är central för 
att rättigheternas efterlevnad skall garanteras. 

 

Debatter 
Avdelningen har under året arrangerat följande debat-
ter och seminarier: 
 
Under våren anordnade Lunds studentsektion en 
debatt om Slöjförbudet vs religionsfrihet. 
 
I samband med årsmötet den 19 april reflekterade 
Ambassadör Hans Corell över sina 10 år som FN:s 
rättschef. 
 
Uppsala studentsektion anordnade den 29 september 
en debatt under rubriken Säkerhetsåtgärder mot terrorism 
vs mänskliga rättigheter, deltagare var Ian Cameron – 
professor i folkrätt vid Uppsala universitet, Carl-
Henrik Ehrencrona - rättschef vid Utrikesdeparte-
mentet, Göran Lysén – professor i folkrätt vid Upp-
sala universitet, Said Mahmoudi – professor i interna-
tionell rätt vid Stockholms universitet, och Tomas 
Bull, docent i konstitutionell rätt fungerade som 
moderator. Debatten var välbesökt och åhörarna 
ställde också många intressanta frågor. 
 
Tillsammans med Svenska Helsingforskommittén, 
Fonden för Mänskliga Rättigheter och Södra Teatern 
anordnades den 21 oktober en paneldebatt om Terro-
ristbekämpning vs Mänskliga Rättigheter? I panelen ingick 
docent Ishtiaq Ahmed, doktorand Diana Amnéus, 
avdelningschef Cecilia Ruthström-Ruin, jurist Anna 
Wigenmark, riksdagsledamot Alice Åström. Debattle-
dare var Patrik Peter, Sveriges Radio. Debatten var 
mycket lyckad och välbesökt. 
 

Remissyttranden och pressmeddelanden 
Avdelningen har inlämnat följande remissyttranden; 
 
• Genetiska fingeravtryck (ds 2004:35)  
• En öppen domarrekrytering (SOU 2003:102)  
• Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbe-

kämpningen (SOU 2003:74)  
• Ny sekretesslag (SOU 2003:99)  
• Djurens välfärd och pälsdjursnäringen (SOU 

2003:86) 

 
 
Avdelningen har under verksamhetsåret skrivit ett 
flertal pressmeddelanden. 
 
 
Information 
 
Under 2004 har Avdelningen gjort två medlemsut-
skick till samtliga medlemmar. Kontinuerligt skickas 
information via e-brev ut till de medlemmar som har 
angett en e-post adress. 
 
Information om Avdelningens verksamhet publiceras 
numera kontinuerligt på hemsidan 
www.icj-sweden.org
 
 
BISTÅNDSPROGRAMMEN 
 
Mellanöstern 
 
Avdelningen har sedan 1989 bedrivit ett biståndspro-
gram på Västbanken, i Israel och i Gaza. Program-
mets mål är en ökad respekt för de mänskliga rättig-
heterna när det gäller den palestinska befolkningen, 
med en framtida palestinsk stat byggd på rättsstatens 
principer.  
 
I juni 2004 meddelade Sida att de inte ämnade för-
länga avtalet med ICJ-S för Mellanösternprogrammet 
efter december 2004. Anledningen var att Sida avsåg 
att ändra sina samarbetsformer inom sektorn ”demo-
kratisk samhällsstyrning” och koordinera det framtida 
givarstödet tillsammans med en grupp s.k ”like-
minded donors”, dvs. Holland, Norge, Danmark och 
Schweiz.  Innebörden av detta beslut kom att prägla 
de samtal/möten som hölls under året med Sida, 
generalkonsulatet i Jerusalem och med mottagarorga-
nisationerna. 
 
Under verksamhetsåret gavs stöd till fjorton organisa-
tioner, varav fem israeliska och nio palestinska. Bi-
drag gavs också till Institute of Law vid Birzeit uni-
versitetet för dess juridiska bibliotek och till publice-
ringen av en palestinsk årsbok i internationell rätt: 
”The Palestine Yearbook of International Law”. 
Organisationerna arbetar med informations- och 
utbildningsverksamhet, dokumentation av kränkning-
ar av mänskliga rättigheter, rättshjälp till enskilda och 
processer mot myndigheter som begår övergrepp. 
Två av organisationerna; Al Haq och Palestinian 
Center for Human Rights (PCHR) är anslutna till 
Internationella Juristkommissionen och de har också 
konsultativ status i ECOSOC.  
 
Samtliga organisationer genomförde sin verksamhet i 
stort enligt de planer man haft, även om alla, mer eller 
mindre, tvingades att vara flexibla i sina prioriteringar 
och i val av aktiviteter på grund av den politiska situa-

http://www.icj-sweden.org/
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tionen. För organisationerna i Israel och på Västban-
ken påverkades mycket av Israels byggande av muren.  
 
 
I Gaza förvärrades situationen och upprepade israe-
liska attacker följdes av allt hårdare restriktioner vad 
gällde resor till och från Gaza. 
 
Samtidigt som den politiska situationen förvärrades 
blev också möjligheterna för organisationerna att få 
ekonomiskt stöd för sin verksamhet allt svårare. Flera 
internationella givare införde under perioden en ny 
policy för sitt bistånd, där förutsättningarna för stöd 
innebar att mottagarna måste underteckna ett villko-
rat avtal med en s.k. ”terroristklausul”. 
 
I nov-dec 2003 genomförde två jurister, Birgitta Elf-
ström och Arne Malmgren, ett observatörsuppdrag 
för programmets räkning. De bevittnade en rättegång 
i Israels högsta domstol gällande ett så kallat hemligt 
häkte, ”Facility 1391” samt rättegångar i israeliska 
militärdomstolar mot palestinska barn och ungdomar. 
I uppdraget ingick också att studera hur byggandet av 
muren och övrigt som inskränker rörelsefriheten 
påverkar palestiniernas situation och framförallt vil-
ken effekt det har på barn och ungdomar. I februari 
2004 publicerades rapporterna från deras uppdrag 
och de fick stor uppmärksamhet i såväl lokal- som 
rikspress, bland annat deltog Arne Malmgren i ett 
morgonprogram i SVT där också dåvarande ambas-
sadören för Israel, Zvi Mazel, medverkade.  
 
I december 2004 genomfördes en uppföljning av 
observatörsuppdraget av samma jurister. Rapporterna 
från detta uppdrag ”Facility 1391-second hearing” och 
”Palestinian children behind bars” finns på ICJs hemsida, 
www.icj-sweden.org 
 
Arbetet med Mellanösternprogrammet leds av en 
styrgrupp där advokat Per Stadig är programansvarig. 
Medlemmar i styrgruppen har under verksamhetsåret 
varit förbundsjurist Lill Dahlberg, byråchef Eva 
Berndtsson och folkrättsjurist Agneta Johansson 
(Stockholm), advokat Hans Hjalmers (Göteborg) och 
jur kand Nadége Nicolét (Karlskrona). 
 
Styrgruppen har under året haft åtta protokollförda 
möten och genomfört fem utredningsresor samt 
deltagit i tre internationella konferenser tillsammans 
med representanter från mottagarorganisationerna. 
 
Under perioden april-december var en svensk jurist, 
baserad i Jerusalem, anställd för programmets räkning 
med uppgift att ge ökat stöd till mottagarorganisatio-
nerna och vara en samordnande länk mellan ICJ-S 
och organisationerna på plats.  
 
Programmet finansieras av Sida och budgeten för 
2004 var 13 miljoner kronor. 

Paraguay 
Paraguayprogrammet har sedan 2001 givit stöd till 
utbildningsverksamhet inom rättsväsendet (Utbild-
ningsprojektet) samt rättsligt stöd åt barn och ung-
domar (Barnprojektet). 
 
Utbildningsprojektet relaterar till den nya paraguay-
anska straffrätts- och straffprocessrättslagstiftningen 
och riktar sig till domare, åklagare, advokater, poliser 
och media. Internationella och regionala bestämmel-
ser och mekanismer inom mänskliga rättigheter utgör 
en integrerad del av utbildningen. Barnprojektet fun-
gerar som måttstock på utbildningsinsatserna då man 
genom att företräda frihetsberövade barn och ung-
domar mäter tillämpningen av den nya lagstiftningen, 
vilken framhäver både mänskliga rättigheter och 
alternativa påföljder.  
 
Bland de förändringar som Paraguayprogrammet 
bidragit till hör:  

• Att personutredningar har börjat tillämpas 
och ligger till grund för beslutsfattande 

• Att skrivningar i domar i större utsträckning 
än tidigare innehåller socialmiljöanalyser 
samt alternativa påföljder, exempelvis sam-
hällstjänst 

• Att förhållandet och samarbete mellan olika 
rättsliga aktörer (fängelser, polis, offentliga 
försvarare, åklagare) inletts eller förbättrats 

• Att attityder och inställningar inom mål-
grupperna har förändrats till det bättre pa-
rallellt med att kunskapen har höjts 

• Att offentliga försvarare kontaktar CIDSEP 
för råd och vägledning i sitt arbete 

 
Programmets genomförandeperiod förlängdes till den 
30 juni 2004. Eftersom Sida har beslutat att fasa ut 
sitt stöd till Paraguay, lämnade Avdelningen tillsam-
mans med CIDSEP in en ny programansökan till Sida 
under våren om ytterligare medel fram till den 31 
december 2005, just för urfasningsinriktade insatser. 
Ansökan beviljades och den sista programperioden 
inleddes den 1 juli 2004. Målet med det sökta anslaget 
är att överföra utbildningsverksamheten till den para-
guayanska statsförvaltningen, vilken tillkännagivit ett 
seriöst intresse av att själv finansiera och driva verk-
samheten i framtiden. Barnprojektet kommer att 
avvecklas helt om inte ny bidragsgivare finnes. 
 
Arbetet med Paraguayprogrammet leddes under året 
av advokat Ingemar Strandberg, som är programan-
svarig, och en styrgrupp bestående av professor Claes 
Sandgren, advokat Erik Sätherberg och jur dr Annika 
Norée (samtliga från Stockholm). Styrgruppen har 
under året haft ett protokollfört möte men har även 
haft regelbunden och samordnad kontakt via e-post 
samt särskilt anordnat konferenssystem på Internet. 
 
Tre utredningsresor till Paraguay genomfördes under 
perioden. 
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Sydafrika 
 
Avdelningen har sedan i början av nittiotalet samar-
betat med sydafrikanska MR-organisationer för att ge 
den utsatta delen av den sydafrikanska befolkningen 
tillgång till rättslig rådgivning och att utveckla rätts-
samhället i Sydafrika. Under verksamhetsåret gavs 
stöd till åtta organisationer i detta syfte. 
 
Programmet består av ekonomiskt stöd till samar-
betsorganisationernas olika projekt och kunskaps- 
och erfarenhetsutbyte mellan svenska och sydafri-
kanska jurister. På detta sätt kan de sydafrikanska 
organisationerna upprätthålla och utveckla sin verk-
samhet för att öka respekten för de mänskliga rättig-
heterna i landet.  
 
Under 2004 innehöll programmet stöd till projekt 
inom följande fem tematiska områden: Barns-, kvin-
nors- och flyktingars rättigheter, tillgång till rättssystemet samt 
straffrätt. Projekten innefattar övervakning av de 
mänskliga rättigheterna, lobbying samt att driva pro-
cesser i principiellt viktiga mål.  
 
Eftersom programmet kommer att avslutas efter 
2006, fortsatte under året förberedelserna för denna 
avslutning. Särskild kraft satsades på att främja ett 
ökat och närmare samarbete mellan organisationerna 
och andra juridiska aktörer i Sydafrika. Förhoppning-
en är att den modell till samarbete som tagits fram 
och som använts i programmet, skall få sydafrikansk 
finansiering när programmet avslutas.  
 
Programmet finansieras av Sida. Budgeten för 2004 
var 14 miljoner kr. Det tecknade avtalet för 2001-
2003 förlängdes i två omgångar och gällde därmed 
hela året 2004. Ett avtal har sedan också tecknats för 
den sista programperioden 2005-2006.  
 
I slutet av 2003 genomfördes på initiativ av Sida en 
oberoende utvärdering av programmet. En åtgärd av 
denna utvärdering blev att ledningen/styrningen av 
programmet förändrades från och med juli 2004. 
Programansvarig till och med juni var förbundsjurist 
Stellan Gärde (Stockholm) och från och med juli har 
advokat Kate Savage, Johannesburg varit programan-
svarig. Arbetet med programmet leds av en styrgrupp.  
Medlemmar i styrgruppen har under verksamhetsåret 
varit advokat Berenike Alfvén, advokat Louise Bjur-
will, jur kand Åsa Hill, chefsjurist Mattias Landgren, 
advokat Åsa Malmros, jur kand Erika Neiglick och 
rådman Urban T:son Nyström.  
Fyra protokollförda styrgruppsmöten hölls under året 
och en utredningsresa genomfördes.  

 
Afrika 
 
African Human Rights and Access to Justice Pro-
gramme (AHRAJ) är ett samarbete mellan Avdel-
ningen och den kenyanska sektionen av ICJ (ICJ-K). 
Målsättningen är att nationalisera internationella 
standards inom mänskliga rättigheter (MR) i länder 
söder om Sahara genom att erbjuda finansiellt och 
juridiskt stöd till processande i nationell domstol eller 
Afrikanska Kommissionen för Mänskliga Rättigheter 
(Banjul, Gambia). Juridiska aktörer kan söka bidrag 
för att driva rättsfall som har principiell betydelse för 
rättsutvecklingen i landet.  
 
Programmet inleddes år 2001 och i slutet av verk-
samhetsåret 2004 hade beslut fattats gällande 148 
ansökningar om bistånd i enskilda fall i 12 afrikanska 
länder. Ämnesområden för programmet är Access to 
Justice, jämställdhet, arbetsrätt, rättvis rättegång och 
rätten till hälsa. Därtill tas principiella mål av betydel-
se upp av programmet. Exempel på det är fall ang 
dödsstraffet. Två internationella workshops, relatera-
de till African Commission, organiserades i Senegal.  
I april deltog en representant från ICJ-S i konferens 
om arbetsrätt i Uganda. 
Representanter från ICJ-S och ICJ-K deltog i en 
konferens i ämnet Access to Justice i Malawi i decem-
ber.. 
 
Programmets kansli i Nairobi har ansvaret för ge-
nomförandet av programmet medan Avdelningen 
stödjer med juridisk sakkunskap, koordineringsarbete 
och kontakter med Sida. Anslagna medel för 2004 var 
7 miljoner kronor.   
 
I Sverige leddes arbetet av en styrgrupp där förbunds-
jurist Stellan Gärde var programansvarig och övriga 
medlemmar var advokat Berenike Alfvén, advokat 
Louise Bjurwill, och rådman Urban T: son Nyström.  
 
Ryssland 
 
Projektet startade 2001 och det övergripande målet är 
att öka respekten för demokrati och mänskliga rättig-
heter i den Ryska Federationen. Detta skall ske ge-
nom att ryska jurister skall erhålla kunskaper i den 
Europeiska konventionen för skydd av mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter, och då speci-
ellt Artikel 6 om rätten till en rättvis rättegång. 
 
Under 2004 producerades ett rättegångsspel på video. 
Videon kommer att visas för i första hand verksamma 
domare, åklagare och advokater i St. Petersburg men 
också – vilket är ett mycket viktigt moment – för juris 
studerande, polisaspiranter mm.  I anslutning till 
”premiären” av videon i november arrangerades det 
ett seminarium för berörda personer. 
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Arbetet har letts av kansliråd Wiktoria Dagerås Witt-
boldt och advokat Lave Beck-Friis. Projektet är nu 
avslutat och slutrapporterat till Sida.  
 
Förslag till ny ansökan om fortsatt att arbete i Ryss-
land kommer att arbetas fram och inlämnas till Sida 
under 2005. 
 
Kansli  
 
Kansliet är beläget på Kungsholmsgatan 10, 4 trp. 
 
Personal 2004 
Kanslichef Ewa Nyberg   
Handläggare Annika Lindgren 
 (50 % t om feb, fr om mars 75%) 
Handläggare  Pernilla Berlin (t o.m 16 mars) 
Handläggare Helena Bergh de Medeiros 
 tjänstledig t o m 8 aug 
Handläggare Ylwa Renström  
Handläggare Jessica Sandberg (lokalanställd i 

Jerusalem, 1 april- 31dec)  

Styrelsens sammansättning 
Vid årsmötet den 19 april nyvaldes Stellan Gärde till 
ordförande. Följande omvaldes till ledamöter i Av-
delningens styrelse; Thomas Bull, Farzaneh Dehdari, 
Bo Kvillner, Annika Norée, Claes Sandgren och  
 

 
Wiktoria Dagerås Wittboldt. Till nya styrelseledamö-
ter valdes Claes Borgström, Petra Herzfeld Olsson, 
Ewa Nyhult och Caroline Szyber.   
 
I augusti avgick Claes Borgström och i februari 2005 
avgick Wiktoria Dagerås Wittboldt ur styrelsen, båda 
av personliga skäl. 
 
Styrelsen konstituerade sig enligt följande: ordförande 
Stellan Gärde och skattmästare Thomas Bull. Under 
2004 har det hållits nio styrelsesammanträden. Dess-
utom genomfördes som ett heldagsmöte med styrel-
sen, valberedningen, kanslipersonalen och medlem-
mar i de olika styrgrupperna. 

Internationella representationsuppdrag 
Lennart Groll är sedan 2003 hedersledamot i ICJ.  
 
Claes Sandgren och Stellan Gärde är sedan 2003 
kommissionärer i ICJ. Stellan Gärde blev under 2004 
invald i ICJ exekutiva kommitté (EXCO). 
 
Stellan Gärde, Claes Sandgren, Lennart Groll, Ann 
Linnarson och Ewa Nyberg deltog vid ICJ Biennial 
Conference i Berlin. Temat för konferensen var 
Counter-Terrorism and Human Rights Challenges and Re-
sponses.  
 
 

 
 
 
Stockholm 16 mars, 2005 
 
 
 
 
Stellan Gärde Thomas Bull Farzaneh Dehdari 
Ordförande 
 
 
 
 
Petra Herzfeld Olsson Bo Kvillner Annika Norée 
 
 
 
 
 
Ewa Nyhult Claes Sandgren Caroline Szyber 
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RESULTATRÄKNING   
Intäkter 2004-01-01-12-31 2003-01-01–12-31
  
 
Programintäkter (Sida bidrag) 37 490 277 32 271 860
Avdelningens intäkter1 3 236 769 3 401 127
Summa intäkter 40 727 046 35 672 987
   
Kostnader   
Avdelningens kostnader   
Personalkostnader2 1 688 954 1 746 176
Avdelningens övriga kostnader 3 1 456 818 1 585 425
Programmens kostnader 37 490 277 32 271 860
Avskrivning 4 62 478 103 806
 40 698 527 35 707 267
Rörelseresultat 28 519 -34 280
   
Finansiella poster   
Ränteintäkter  0
Övriga finansiella kostnader  0
Resultat efter finansiella poster 28 519 -34 280
Avdelningens resultat 28 519 -34 280

                                                 
  
1 Avdelningens intäkter  2004 2003
Anslag från Sida (admin)  3 081 500 3 210 949
Medlemsavgifter  58 200 70 450
Kursintäkter  87 000 96 000
Övriga intäkter  10 069 23 728
Summa  3 236 769 3 401 127

 
2 Personalkostnader  
 Medelantalet årsanställda:  
 kvinnor  4 4
 män  0 0
Totalt  4 4
 Löner och ersättningar  
 Styrelse  0 41 400
 Övriga anställda  1 178 672 1 165 771
 Totalt löner och ersättningar  1 178 672 1 207 171
 Sociala avgifter och pensionskostnader enligt lag och avtal  507 102 533 622
 Övriga personalkostnader  3 180 5 383
  510 282 539 005
 Under året har cirka 50 personer arbetat ideellt för organisationen.    

ärdet av ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen V 
 

 2 Avdelningens kostnader   
 Kurskostnader  52 668 64 870
 Avdelningens övriga kostnader  1 404 150 1 520 555
  Summa  1 456 818 1 585 425 A

 
2 Inventarier   
Ingående bokfört värde  60 026 138 984
Inköp under året  38 732 24 848
Avskrivning enligt plan  62 478 103 806
Utgående bokfört värde  36 280 60 026
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BALANSRÄKNING 2004-12-31 2003-12-31
   
TILLGÅNGAR   
Materiella tillgångar   
Inventarier 36 280 60 026
Finansiella anläggningstillgångar   
Långfristiga fordringar 205 711 205 711
Summa anläggningstillgångar 241 991 265 737
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga fordringar 69 508 412 444
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  76 772
Kortfristiga placeringar   
Kassa och bank 2 724 175 12 764 817
Summa omsättningstillgångar 2 793 683 13 254 033
  
SUMMA TILLGÅNGAR 3 035 674 13 519 770
   
SKULDER och EGET KAPITAL   
Eget kapital -29 709 4 571
Årets resultat 28 519 -34 280
 -1 190 -29 709
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder 185 581 400 090
Oförbrukade Sida medel 1 229 973 11 759 945
Skuld till Sida 1 037 929 460 363
Övriga kortfristiga skulder 116 367 799 689
Upplupna kostnader 467 014 129 392
 3 036 864 13 549 479
  
SUMMA EGET KAPITAL 3 035 674 13 519 770
  
Ställda ansvarsförbindelser 5 205 711 205 711
   
   
 

                                                 
5 Ställd pant gällande hyreskontrakt,  205 711 205 711

Kungsholmsgatan 10, 4 trp   
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REVISIONSBERÄTTELSE 
 
Till föreningsstämman i SVENSKA AVDELNINGEN AV INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN 
 
Org nr 802016-8624 
 
Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i SVENSKA AVDELNINGEN AV 
INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN för år 2004. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaps-
handlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av 
vår revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisio-
nen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår ock-
så att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöm den samlade informationen i 
årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamoten på 
annat sätt handlat i strid med föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden 
nedan. 
 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger därmed en rättvisande bild av föreningens 
resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
 
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med föreningens stadgar, varför vi tillstyrker att ledamöterna beviljas 
ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfattar. 
 
Stockholm den 30 mars 2005 
 
 
 
Ove Olsson Bengt Bondeson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
BDO Feinstein Revision AB 
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Svenska Avdelningen av 

Internationella Juristkommissionen 
 
Avdelningen är en sammanslutning av jurister med 
uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämp-
ningen av rättstatens principer. I detta syfte arbetar 
Avdelningen för rättssäkerheten i Sverige. 
 
Avdelningen stödjer också ICJ´s världsomspännande 
arbete. 
 
Sedan 15 år tillbaka främjar Avdelningen respekten 
för mänskliga rättigheter på det internationella pla-
net. Med medel från Sida stödjer Avdelningen MR-
organisationer i olika delar av världen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kungsholmsgatan 10, 4 trp 
112 27 Stockholm 
 
Telefon:  08-654 62 80 
Fax:  08-654 62 85  
E-post:  secretariat@icj-sweden.org
Hemsida: www.icj-sweden.org 
 

 
Vi finns på nätet! 

www.icj-sweden.org 
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