
   

Om Program för Rättsstaten Sverige 2020 

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har antagit ett Program för 

Rättsstaten Sverige 2020 med fem olika avdelningar, dessa beskrivs i punktform nedan.  

• Demokrati och rättssäkerhet,  

• Enskildas mänskliga rättigheter,  

• EU och Europakonventionen,  

• Diskriminering, rättighetsfrågor, urfolk och minoriteter samt  

• Frihetsberövande, Brott och straff 

Flera organisationer och enskilda har ställt sig bakom programmet som finns att läsa på 

följande länk: ICJ-Swe_Rapport_Inlaga_ORI.pdf (icj-sweden.org) 

Organisationens interna åtagande 

Avdelningen kommer under kommande året och därefter att ordna interna möten för de 5 

olika avdelningarna i Programmet. Artiklar kommer att skrivas på de 5 ämnena i tidningar 

och avdelningen hemsida.  

Organisationens externa åtagande 

Avdelningen kommer under kommande året och därefter att även ordna externa möten för 

de 5 olika avdelningarna i Programmet. Artiklar kommer att skrivas på de 5 ämnena. 

Organisationens kommunikativa åtagande 

Uppvaktningar kommer att ske i Riksdagen och av regeringsmedlemmar mm Artiklar 

kommer att skrivas på de 5 ämnena i dagspressen. 

Om aktören 

§ 1: Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen är en sammanslutning av 

jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens 

principer. Avdelningen skall särskilt verka för domstolsväsendets och advokatkårens 

oberoende, för respekten för lagarna, stärkande av individens grundläggande rättigheter och 

friheter och för den enskildes rätt till prövning av sådana fri- och rättigheter genom domstol. 

För att förverkliga denna uppgift har Avdelningen att söka samarbete med organisationer 

med likartat syfte, anordna föredrag, meddela information, utgiva skrifter samt i övrigt taga de 

initiativ som är ägnade att främja föreningens ändamål. 

Avdelningen kan också delta i projekt som syftar till att främja mänskligarättigheter och 

tillämpningen av rättsstatens principer utanför Sverige. Samverkan i sådana projekt kan ske 
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med såväl statliga som andra bidragsgivare under förutsättning att det är förenligt med 

Avdelningens självständiga och fristående ställning. 

§ 2: Avdelningen samarbetar med den internationella Juristkommissionen i Genève. 

§ 2 a: Avdelningen har sitt säte i Stockholm. 

För att främja Avdelningens syften kan regionala sektioner bildas. En regional sektion kan 

upprättas endast med Avdelningens medgivande som även skall omfatta de stadgar som 

sektionen antar. 

På samma sätt kan en nationell studentsektion eller regionala studentgrupper bildas. 

 


