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PREAMBEL

Ni har väl inte missat Sessionen? Varje tisdagkväll kl 21:00 sänder juriststudenterna Tobias Widing 

och Andres Acevedo live i Radio Campus. Avsnitten finns som nedladdningsbara podcasts på Ra-

dio Campus hemsida, 

www.radiocampus.se

 

Lyssningstips: Hör Tarik Radwan 

som är före detta judge advocate 

general, numera lärare vid juridiska 

fakulteten i Örebro berätta om The 

National Defense Authorization Act 

och indefinite detentions i USA. Pod-

cast från 27 december 2011.

SESSIONEN



Vårt blågula rättssystem och dess lagstiftning är fascinerande på många 
sätt. Jag kommer ihåg när man köpte sin första lagbok och läste den där 
30 hp ”allmän juridik och civilrättens grunder”. Där satt vi som skulle börja 
studera på jurist- och rättsvetenskapliga programmet och fick lära oss 
grundernas grunder i svensk juridik. Det var väl kanske inte den roligaste 
kursen i mitt liv men jag ska inte börja dividera i vad som är roligast eller 
mest intressant av nationell eller internationell juridik. Alla har vi våra 
olika intressen och fallenheter. Det jag vill poängtera är vikten av någon 
kunskap inom internationell rätt eller i alla fall ett perspektiv på det inter-
nationella rättssystemet även om man beslutar sig för att den nationella 
lagstiftningen är den som är mest tilltalande...

Det går trots allt inte att blunda för att 70% av all 
svensk lagstiftning sker via EU eller att folkrätten har 
expanderat explosionsartat och fortsätter att växa 
dag för dag. I dagens värld så gäller inte längre princi-
pen om non-interference – vi blundar inte längre för 
vad som händer i andra stater, vi bryr oss  mer och 
mer om vad som händer på andra sidan gränsen. 
Inte bara för att kontrollera och ”skälla på” varandra 
utan för att lära av varandra. Internationella problem 
kräver internationellt samarbete och internationella 
lösningar. Miljölagstiftningen kräver internationell 
harmonisering men så även kriminallagstiftningen 
då dagens brottslingar inte bara håller till i ett land. 
Detta är bara några exempel, men en sak är klar, man 
kan inte bortse från att globaliseringen idag är ett 
faktum och inte längre en eventualitet.

Vi lever i en internationell värld där multinationella 
samarbeten, allianser och unioner har kommit för 
att stanna. Men i detta nät av samarbeten stater och 
organisationer emellan så är det självklart inte pro-
blemfritt – att få Europeiska Unionens 27 medlems-
stater att komma överens är kanske inte en dans på 
rosor. Tänk er då Förenta Nationerna, där nära 200 
stater ska klara av att samarbeta med varandra! Det 
är här juridiken kommer in – är det något vi jurister 
kan skryta med så är det ju vår talang och passion för 
problemlösning. För den som vill och vågar så finns 
det oändliga möjligheter för oss där ute, det gäller 
bara att ta sikte och satsa fullhjärtat. Vart hamnar du?

För att inspirera våra juridikstudenter till att vidga 
sina vyer så kommer detta nummer att 
handla om just den internationella rätten. På s. 6 
kan du läsa om de fängslade svenska journalisterna 
i Etiopien och deras rättegång. Vi har även med ett 
fantastiskt reportage på s. 8-9 där det internatio-
nella perspektivet lyfts fram ur både arbetsgivarens, 
studentens och universitetslektorns aspekter. För att 
krydda till det lite extra i det internationella temat 
så vill även vår illustratör Daniel på s. 7 bjuda på sina 
tankar kring sin ambassadpraktik i det soliga Chile, 
och på s. 12-13 kan du få lite amerikansk inspiration 
via fotbollslaget Black Jacks.

Vägen till ”internationalisering” är alltså många – 
praktisera utomlands, studera utomlands, läs en kurs 
inom internationell rätt, läs en kurs på engelska eller 
varför inte idrotta dig dit! Örebro universitet kan med 
stolthet stå för att ha internationaliserat sina juri-
diska utbildningar  till det yttersta; hela rättsveten-
skapliga programmet består ju av internationell rätt 
och även vårt juristprogram är så internationaliserat 
som det kan bli. Jag vågar även påstå att Juridiska 
Föreningen har dragit sitt strå till stacken; ni missar 
väl inte Europadagarna? Världen är på väg åt ett visst 
håll – haka på du med! 

Internationalisera mera!

Internationalisera mera! 

Angela Barisic
Rättsvetenskapliga programmet T4

Chefredaktör
Prima Facie 
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Efter att lite mer än halva studietiden har passerat så känner man sig 
ganska hemmastadd i Långhusets korridorer. Man är införstådd med att 
kaffet från Kraka smakar sådär och när klockan slagit 19:00 (eller är det 
20:00?) en vardagskväll så suckar man inte längre djupt över att dör-
rarna på universitet har blivit låsta. Ibland händer det dock, vetskapen 
om dessa rutiner till trots, att man blickar upp ifrån sin Ekelöf/Bernitz/
Håstad, möts av ett stålgrått regnsverige och undrar ”vad gör jag här?”. 
Denna tanke skjuter man dock snabbt ifrån sig med det stadiga argumen-
tet ”EXAMEN” och forsätter oförtrutet att nöta. Det man inte riktigt tänker 
på då är att man faktiskt kan utföra exakt samma nötande som man gör i 
Sverige, utomlands! 

Varför inte prova på en termin juridik i ett land där 
solen skiner mer än den inte gör det? Eller där det är 
kallt, snöigt och bergigt för den delen? Oavsett vilken 
temperatur du föredrar så finns det möjlighet att 
kombinera den med juridik under en utbytestermin 
via Örebro universitet.

Vad gäller Juridiska Föreningen så är även vi interna-
tionella denna termin. Under marsmånad arrangerar 
vi Europadagarna för första gången. Genom dem vill 
vi uppmärksamma EU-rättens ständigt växande roll i 
den nationella rättsordningen samt belysa olika om-
råden utifrån olika perspektiv. Vår förhoppning är att 
dessa dagar ska väcka intressanta funderingar hos 
både jurist- och rättsvetarstudenter och att de ska 
inspirera alla till att öka sin kunskap inom EU-rätten 
inför framtiden. Europadagarna börjar måndag den 
19:e mars med att Centrum för rättvisa håller en 
föreläsning och bjuder på fika under vilken alla kan 
lämna in sin ansökan till deras fri- och rättighetsin-
ternat. Fredag den 23:e mars berättar sedan Krus om 
hur rekryteringsprocesserna går till vid EU:s institu-
tioner. Sist, men definitivt inte minst, gästar professor 
Joakim Nergelius oss måndag den 26:e mars för att 
hålla en föreläsning om sina personliga betraktelser 
utav EU-domstolen och den nationella domstolen. 
Som ni säkert redan har insett så är detta något man 
helt enkelt inte får missa! Läs mer om Europadagar-
na på sista sidan i detta nummer. 

Utöver ovannämnda aktivitet har jag även den stora 
glädjen att meddela att Juridiska Föreningen för 
första gången kommer att arrangera en bal för alla 

jurist- och rättsvetarstudenter vid Örebro universitet! 
Tanken om en bal formades under hösten 2011 efter 
att jag, ackompanjerad av vice och utbildningsbe-
vakaren för juristprogrammet, hade flängt runt på 
diverse baler under representationsmöten runt om 
i Sverige och Norden. Att nu kunna meddela att det 
står helt klart att JF Örebro kommer att anordna en 
bal känns därför helt underbart. Detta har vi den fan-
tastiska balkommittén att tacka för, utan deras hjälp 
hade idén aldrig blivit verklighet. Lördag den 5 maj 
säger jag bara, högtidsdräkta up!

Slutligen, hur avlägset det än må kännas till dags 
dato, vill jag även uppmärksamma er på att detta 
verksamhetsår, likt alla goda saker, förr eller senare 
kommer att gå mot sitt slut. Lördag den 30 juni byts 
vi i den nuvarande styrelsen ut mot en ny. Med detta 
sagt vill jag uppmana er alla att ansöka om att sitta 
med i styrelsen 2012/2013! Om du känner att du vill 
vara med och påverka Juridiska Föreningens fram-
tid, om du vill få utlopp för din kreativitet, om du vill 
driva projekt, om du letar efter något som är merite-
rande utöver studierna, om du vill påverka din ut-
bildning, om du är intresserad av styrelsearbete, om 
du vill lära känna människor med driv och engage-
mang och framförallt, om du vill ha riktigt, riktigt kul, 
då tycker jag att du ska söka. Nomineringsperioden 
pågår från 25 mars-15 april, se till att ansök!

Glöm inte att titta in på kontoret emellanåt, vi har 
lunchöppet ända fram till sommaren!  
 
Vi ses!

Bal, val och Nergelius

Emelie Svensson
Juristprogrammet T6

Ordförande 
Juridiska Föreningen  vid  Örebro  universitet 
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En rättvis rättegång
Med anledning av det interna-
tionella temat vill Prima Facie 
uppmärksamma fallet med de 
två fängslade journalisterna 
i Etiopien. Utifrån både den 
svenska grundlagen och Euro-
pakonventionen  har alla rätt 
till en rättvis rättegång. Det vill 
säga, dels få sin sak prövad in-
för en domstol eller motsvaran-
de instans, dels få den prövad 
på ett rättvist sätt. Begreppet 
rättvist kan naturligtvis disku-
teras, och har också diskuterats 
flitigt i så väl svenska juridiska 
sammanhang som Europadomstolens domar.  
Men låt oss flytta oss ifrån Sverige och Europa. För oavsett om 
det är svenskar som är fängslade, så gäller inte samma rätts-
säkerhet överallt och den tycks lysa med sin frånvaro i Etiopien. 
Ett första exempel att belysa detta är t e x det faktum att do-
maren är politiskt utnämnd, då han har valts av den etiopiske 
justitieministern.

Bakgrund
Ogadenregionen ligger i Etiopien, vid gränsen mot Somalia och 
nästan hela befolkningen är muslimer av somalisk härkomst.  
1977 invaderade somaliska trupper regionen, men de drevs 
tillbaka -78 av sovjetiska trupper som slogs på etiopiernas sida.  
Den senaste konflikten har pågått sedan -84 då Ogaden National 
Liberation Front (ONLF) bildades och tog till vapen mot central-
regeringen. Gerillans krav har varierat mellan full självständig-
het, anslutning till ett "Storsomalia" och större självstyre inom 
ett mångetniskt Etiopien. Etiopien anklagar ONLF för att vara 
terrorister.

I början av sommaren 2011 reste de svenska journalisterna Mar-
tin Schibbye och Johan Persson in i Ogadenregionen, de tog sin 
in genom att resa tillsammans med gerillasoldater från Skälet 
till resan var att Persson vid en resa till Kenya hört historier om 
vilka övergrepp den etiopiska regeringen begått mot civilbe-
folkningen för att bereda utrymme för stora oljebolag. De båda 
journalisterna greps av etiopisk militär den 1 juli 2011 vid en 
eldstrid och har sedan dess suttit fängslade.

Rättegången
Den 6 september åtalades de båda svenskarna för illegal inresa 
i landet och terrorbrott. Åklagaren yrkade maxstraffet, 18,5 års 
fängelse för illegal inresa i landet i syfte att stödja den terrors-
tämplade separatiströrelsen ONLF. Rättegången skulle ha inletts 
den 18 oktober men sköts upp till början av december, och 
sköts i början av december upp ytterligare en gång. Men den 21 
december föll slutligen domen: Schibbye och Persson fälldes 
för illegal inresa och understödjande av terrorverksamhet. 
Svenskarna erkände att de gjort sig skyldiga till illegal inresa, 
men förnekade terrorbrott. Ett antal kollegor till dem vittnade 
vid rättegången om hur journalistens arbete går till, för att styrka 
svenskarnas försvar om att de rest in i landet i egenskap av 
undersökande journalister, inte terrorister. Ett flertal av de både 
journalisternas tidigare uppdrag nämndes också av samma 
anledning.
Några dagar senare, 27 december, meddelades strafflängden för 
journalisterna. Domaren avvisade  yrkandet på maxstraffet 18,5 
års fängelse med motiveringen att de inte var straffade tidigare 
och  deras sociala situation, enligt vad en lokal journalist som 
arbetade för DN.se rapporterade från rättssalen. Domen blev i 
stället elva års fängelse, vilket är lägsta möjliga straff på 

straffskalan. Ett år för illegal inresa i landet och tio år för 
understödjande av terrorverksamhet. Journalisterna stod nu in-
för valet att överklaga domen eller att acceptera den och sedan, 
när den vunnit laga kraft, be om nåd. De beslöt sig för det senare 
alternativet, då tidigare fängslade fått nåd, dock har ingen av 
dessa fängslade varit dömda för just terrorverksamhet.

Nåd och förlåtelse
Frågan är då hur man bör tolka detta ur ett rättssäkerhetsper-
spektiv? Vad innebär det för rättssäkerheten då man hellre 
väljer att godkänna en dom man anser felaktig, än att överklaga 
den? Syftet med en andra instans bör ju vara att få domen, 
målet, överprövat. De båda fängslade journalisterna i Etiopien 
har alltså medvetet valt bort denna möjlighet för att i stället 
ansöka om nåd. Beslutet var, enligt vad deras familjer sagt till 
media, svårt att ta. För att kunna få nådeansökan beviljad måste 
de erkänna ett brott de anser sig oskyldiga till. Vad är då skälet 
till att de hellre erkänner sig skyldiga än överklagar? Jo, att en 
benådningsprocess troligtvis är betydligt snabbare än en över-
klagandeprocess. Enligt vad Etiopien-experten Kjetil Tronvoll 
sagt till sverigesradio.se öppnar man i en överklagandeprocess 
upp för en bredare skuldbedömning och en hårdare straffsats. 
Å andra sidan, så innebär benådningsprocessen att de båda 
journalisterna erkänner sig skyldiga till terroristbrott, dessutom 
är det inte säkert att den etiopiska regeringen säger ja till en 
benådning, vilket innebär att Schibbye och Persson tar en stor 
risk. I samband med att domen vann laga kraft 10 januari, utan 
att journalisterna överklagat den uttalade de följande: ”Det finns 
en tradition av nåd och förlåtelse i Etiopien och vi väljer att lita 
på denna tradition”.

”Ett nederlag för rättssäkerheten” 
Processen blir nu politisk och lämnar juridiken helt och hållet, 
enligt vad Jesper Bengtsson, ordförande för Reportrar utan 
gränser, har sagt till TT. Enligt Gabriel Byström på GP har politi-
ken dock spelat en stor roll under hela processen. - Domen mot 
dem var en politisk dom, signalen till omvärlden var att ingen 
ska överväga tanken att granska förehavandena i den stängda 
Ogadenprovinsen. Där släpps bara multinationella oljebolag 
och den etiopiska armén in, skriver han.  De etiopiska myn-
digheterna har medgett att eventuell benådning kan komma 
ifråga, under förutsättning att journalisterna erkänner sina fel 
och lovar att inte göra om det. Eller, som premiärminister Meles 
Zenawi har uttryckt sig ifråga om benådning: ”Om de, journa-
listerna, medger att de är brottslingar, ber om ursäkt för sina 
misstag och lovar att inte upprepa misstagen, så kan vi överväga 
det”. Det sägs att de båda journalisterna kan släppas fria 27 april, 
vid den etiopiska påsken, detta då dömda fångar brukar friges i 
samband med helgdagar enligt etiopisk tradition och påsken är 
den närmast förestående helgdagen. Nästa helgdag efter det är 
det etiopiska nyåret, 11 september, då många fängslade brukar 
friges varje år.
Så för de båda fängslade, terrordömda svenskarna återstår nu 
bara att vänta och hoppas. Hoppas på att Etiopien anser sig ha 
statuerat exempel tillräckligt, hoppas att de gamla traditionerna 
talar till deras fördel. I ett rättssystem där man har större chan-
ser att få gå fri om man erkänner sig skyldig till ett brott man 
anser sig vara oskyldig till än om man nekar och kräver över-
prövning, är begreppet rättvisa långt borta. Eller, 
som journalisternas svenska advokat Thomas 
Olsson sagt till TT om domen: ”Ett nederlag för 
den etiopiska rättssäkerheten”.

TEMA | Journalisterna i Etiopien

Vinita Qvist
Juristprogrammet T4
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KRÖNIKA | Utlandspraktik

Strax efter klockan tolv på dagen den 24 januari landade trippelsjuan vid Santiagos internatio-
nella flygplats. Efter sammanlagt 27 timmars restid hade jag äntligen kommit fram till min destina-
tion. När jag klev ombord på tåget till Kastrup hackade termometern tänder och när jag väl var ute 
i den friska luften (nåja, Santiago dras med ganska omfattande luftföroreningar) dröjde det inte 
lång tid innan t-shirten började kännas obehagligt fuktig. Jag tänker nu återge några av de erfaren-
heter jag upplevt vid Sveriges ambassad i Santiago de Chile. 
 

Ambassaden är centralt belägen i den tämligen välbärgade och businessbetonade 
stadsdelen Providencia. Här arbetar tre utsända diplomater från utrikesdepartementet 
och regeringskansliet samt ett dussin lokalanställda svenska och chilenska medborgare. 
Även om ambassaden inte alls är lika stor som de svenska beskickningarna i London, Delhi 
och Moskva, finns här en noggrann och komplex organisation vars syfte är att tillvarata de 
svenska intressena i Chile och övriga regionen. 
 

Låt oss dock börja kronologiskt. I slutet på förra sommaren upplevde jag ett – förmodligen 
inte unik heller – studiemörker, vilket främst kom till uttryck genom en ökad aversion gen-
temot det ständiga sisyfosarbetet studier. Samtidigt genomgick jag en förändring avseende 
mitt förhållningssätt till sovmorgnar mitt i veckan. Att sova ut kändes befriande och rebel-
liskt, men hintade på samma gång om att jag närmade mig den s.k. väggen (då menar jag inte 
termin 3). Jag greppade luren och ringde ambassaden här i Santiago. Efter en tur med CV och 
personligt brev dröjde det två månader innan jag hörde några livstecken. En dag i november, 
efter diverse samtal och intervjuer, fick jag det fantastiska beskedet av förste ambassadsekre-
terare och numera handledare Jonas Montpaz, att jag kunde packa väskan och genomföra 
tjugo veckors praktikstudier vid ambassaden. 
 

Jag minns den första dagen oerhört väl, vilket i sig inte är så konstigt eftersom det bara gått 
sex veckor sedan dess. Mottagandet var vänligt och det visade sig att atmosfären var oerhört 
öppen. Efter att ha hälsat på samtliga blev jag visad till mitt egna – ganska stora – kontor. Där 
mottog jag skrivblock, pennor, dator, egen telefon samt en penna av statlig karaktär. De första 
veckorna fick jag fördjupa mig i rapporter och analyser av skilda slag. Mycket av arbetet 
handlar nämligen om politisk rapportering, att föra protokoll och följa med på diverse besök. 
Efter tre och ett halvt års juridikstudier har man fått upp noggrannheten och någon form av 
stringens i språket, vilket underlättade arbetet. Däremot, precis tvärtemot mina antaganden, 
fick den annars så framträdande rättskälleläran en obefintlig funktion. 

Att omvärldsbevaka handlar om att leta åsikter i tidningar, bloggar, telefonsamtal med myndigheter och tala med 
organisationer. Det låter säkert förspänt, men den stora utmaningen ligger i att alltid hålla sig neutral, något som är 
särskilt svårt när man arbetar med vinklad information. De sista två veckorna har hela ambassaden varit sysselsatt 
med mottagandet av riksdagens utrikesutskott. Under utskottets möte den 5 mars ägnade jag mig frenetiskt åt anteck-
nande, vilket fick ganska omfattande arbetsmässiga konsekvenser för renskrivningen dagen efter. 

På kvällen bjöd ambassadören Eva Zetterberg in till mottagning vid det svenska residenset i utkanten av staden. 
Förutom vår egen ambassad fanns en mängd diplomater från andra ambassader med i det hundrasjuttio personer 
stora umgänget. En och annan välkänd svensk fd. näringslivshöjdare fanns också med i sällskapet och det märktes 
omgående att goda diplomatiska relationer även handlar om att mingla och byta visitkort. Att ambassadernas bygg-
nader är ståtliga och diplomaterna välbärgade handlar mycket om varje enskild stats anseende i dessa sammanhang. 
Man klär sig snyggt, dricker vin, äter inte för mycket och avhåller sig från vissa samtalsämnen. Hittills har jag fått 
uppleva mer än vad jag kunde föreställa mig. För er som känner att utrikesförvaltningen lockar, kan jag starkt rekom-
mendera att söka praktikplats på ambassad. 

Från studiemörker till ett soligt Santiago

Daniel Svensson
Juristprogrammet T8
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- Vi reser och gifter oss över gränserna, vi är inte längre bundna till national-
staten och därmed är inte heller juridiken det, säger Filippo Valguarnera, 
universitetslektor i komparativ rätt vid Örebro universitet, när Prima Facie 
ställer frågan om juriststudenter behöver ett internationellt perspektiv på 
sina studier.

INTERNATIONELLA PERSPEKTIV

”Juristutbildningen måste bli bättre 
på att erbjuda studenterna ett inter-

nationellt perspektiv”

”Det är absolut inte bortkastad tid 
om man läser i ett annat land, för 
man har tillägnat sig de juridiska 
volakubären, men man kan få ut 

ännu mer”

Valguarnera har själv en internationell juristkarriär, då 
han har jobbat vid universitet i både Florens, New York 
och Sverige. När vår skribent Emma pratar med honom 
säger han att det inte längre är berättigat att se på juri-
diken som ett enbart nationellt ämne, och att svenska 
juristutbildningar borde fokusera mer på juridikens glo-
bala dimension. Vid frågan om juristutbildningen borde 
förändras svarar han jakande.

FV Bara det att 70 % av alla svenska regler egentligen 
har sina rötter i EU-rätten säger ganska mycket om vad 
en svensk jurist bör kunna för att hänga med i den rätts-
liga utvecklingen. Det räcker inte längre att bara kunna 
hantera förarbeten på ett korrekt sätt - de förarbetena 
är i sin tur beroende av en god kunskap inom EU-rätten. 
Framförallt om man vill jobba inom affärsjuridiken så 
måste man ha klart för sig att engelska och amerikanska 
advokatbyråer har ett starkt försprång.

Valguarnera menar att juristutbildningen måste bli bättre 
på att erbjuda studenterna ett internationellt perspektiv, 
så studenterna kan bli mer konkurrenskraftiga på den 
internationella marknaden. Örebro universitet har tagit 
viktiga steg i den riktningen, i första hand genom att profi-
lera hela det rättsvetenskapliga programmet mot interna-
tionell rätt och i andra hand genom att utnyttja den (inte 
så stora) flexibiliteten domstolsverkets riktlinjer tillåter 
för att introducera studenterna på juristprogrammet till 
internationell och komparativ rätt.

FV Jag välkomnar studenterna att prata med mig när 
man väljer orter utomlands. Dock finns det inga val som 
är förödande, det är alltid bra att åka utomlands men 
gör man det med en viss planering kan det bli ännu mer 
berikande. Har man möjlighet är det också en god idé 
att åka utomlands ett eller två år för att ta en master och 
skaffa sig internationell erfarenhet.

Viktigt med engelska
Prima Facie ringer upp Peter Bredelius, delägare vid 
Lindahl för att få svar på hur arbetsgivaren ser på jurist-
studenternas behov av ett internationellt perspektiv. 
Bredelius understryker att han endast kan svara för den 
affärsjuridiska advokatsektorn, och att de arbetar en hel 
del med utländska uppdrag. De har utländska klienter 
som vill in på den svenska marknaden, samt svenska 

klienter som vill in på den utländska. Lindahl har kontakt 
med ett antal byråer utomlands så när de behöver hjälp 
kontaktar dem en byrå i det aktuella landet och vice 
versa. Han uppskattar att en tredjedel av tiden i Örebro 
arbetar de på engelska. Därför är det av vikt när de rekry-
terar att en framtida anställd har god engelska.

Då menar han inte bara konversationsengelska utan att 
personen faktiskt försöker lära sig bemästra den juridiska 
och inte minst den ekonomiska delen av språket. Det är 
en sak att kunna föra en middagskonversation, men en 
helt annan att kunna diskutera en balans- eller resultat-
räkning på engelska. Ska man dessutom ner och diskute-
ra juridiska termer, behöver man vara rätt duktig på det, 
säger Bredelius. När vi rekryterar så börjar vi inte med att 
titta på vilka utländska erfarenheter den personen har., 
fortsätter han.

PB Vi börjar ju alltid med att titta på om personen är 
kvalificerad överhuvudtaget. Utlandserfarenheter är ju 
en sån sak som kan fälla avgörandet, om flera personer 
i övrigt kan bedömas vara likvärdiga. Att personen har 
praktiserat eller studerat utomlands och bedöms ha 
bättre kännedom om förhandlingsklimatet utomlands,  
kan det ju vara betydelsefullt, och vi vill ju gärna få tag 
på den sortens studenter. Men det är inte så att en ter-
min utomlands kan bota halvbra betyg i övrigt, utan det 
är snarare ett plus i kanten. Det är inte någonting som i 
sig är en tillräcklig kvalifikation.

Välj rätt kurser
Om man läser amerikansk rättshistoria under en utby-
testermin i USA, skulle jag tycka att det var slöseri med 
tid., menar Bredelius som rekommenderar att man hellre 
läser någon businessinriktad kurs. 

PB Det är absolut inte bortkastad tid om man läser i ett 
annat land, för man har tillägnat sig de juridiska voka-
bulären, men man kan få ut ännu mer. Mycket av det vi 
arbetar med är ju balansräkningar, så om man skulle 
åka till ett engelskspråkigt land och läsa motsvarande 
introduktionskursen för revisorer så hade det varit en 
kanongrej. Eller läsa motsvarande ekonomiska kurser 
man läser på juristprogrammet, fast i London eller 
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”Jag tror också att det uppskattas att 
man varit utomlands, breddat sitt ju-
ridiska perspektiv och visat att man 

är beredd att utmana sig själv”

Washington. Det hade varit en optimal kombination.
 
Studerade i Hong Kong
Gustav Glimblad tog juristexamen från Örebro univer-
sitet tidigare i år och började efter examen arbeta för 
Mannheimer & Swartling. Han studerade hösten 2010 vid 
The Chinese University of Hong Kong. Vid förfrågan om 
varför han valde just Hong Kong så svarade han med att 
han främst ville bo och studera i en storstad.

GG Av de utbytesavtal som Örebro universitet hade var 
det i princip bara Hong Kong som kunde räknas som 
en storstad. En annan anledning till varför jag valde 
just Hong Kong var att universitet har placerat sig högt 
i olika internationella universitetsrankingar. Jag tror att 
det är svårt att hitta så hög nivå på undervisning, övriga 
studenter och kompetens hos de undervisande profes-
sorerna på något annat utbytesuniversitet.

 

Studier utomlands en merit vid arbetsintervju 
För det första så fick jag under intervjuer ofta frågor om 
hur det var att studera i Hong Kong, berättar Glimblad. 
Han tror också att det uppskattas att man varit utom-
lands, breddat sitt juridiska perspektiv och visat att man 
är beredd att utmana sig själv - flera arbetsgivare ut-
trycker dessutom öppet att de värdesätter utbytesstudier 
vid rekrytering. För det andra så skiljer man sig i viss mån 
från mängden genom att ha studerat utomlands, poäng-
terar Glimblad.

GG Man har gjort något som kanske inte alla andra som 
söker samma jobb har vilket givetvis gör att en arbets-
givare tycker att man är lite mer intressant. Om man är 
intresserad av en internationell karaktär eller bara ett 
arbete som innebär kontakter med andra länder kan 
det också vara en fördel att ha studerat i det land man 
är intresserad av att inrikta sig mot. Genom att studera 
utomlands får man också ett oändligt mycket större val 
att specialisera sig inom ett visst rättsområde vilket kan 
ge konkurrensfördelar.

 
Gliblads utbytesstudier gav honom ett annat perspek-
tiv på juridik i allmänhet och affärsjuridik i synnerhet. 
Under studietiden avhandlas juridiska frågeställningar 
nästan uteslutande ur ett svenskt perspektiv, vilket är 
ganska långt från verkligheten om man är intresserad av 
affärsjuridik, berättar han. Han fick under sin tid i Hong 
Kong en inblick i den internationella affärsjuridiken och 
de problem som kan uppstå där. Jag tror att det är viktigt 
att man förstår hur stor skillnad det är mellan det man 
lär sig under juristutbildningen och hur det är att vara 
yrkesverksam, berättar han; genom att 
studera utomlands så underlättas denna 
förståelse avsevärt och man är på så sätt 
något mer förberedd på arbetslivet.

Emma Kvartsberg
Juristprogrammet T8
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DEBATT | 

För oss som tillhör den alltmer utdöende falang som 
anser att förtjänst och skicklighet snarare än kön skall 
tillmätas betydelse vid värdering av individer saknar 
denna omständighet givetvis all betydelse. Jämlikhet 
innebär givetvis lika möjligheter vilket dock inte nödvän-
digtvis måste leda till lika utfall. I den mån dessa saker-
nas tillstånd ändå kan uppfattas som ett problem är det 
lätt att ställa tillfälligheternas välbekanta nyckfullhet till 
ansvar för detta påstådda problem.

Dessvärre finns det dock anledning att misstänka att 
regeringsformens påbud har förbisetts. Opartiskheten i 
handläggningen kan på goda grunder ifrågasättas mot 
bakgrund av att flertalet av Domarnämndens ledamöter 
engagerat sig i nätverk vars uttalade mål varit att öka 
antalet kvinnliga domare. Hur denna eklatanta köns-
kvotering av kvinnor genomförts lämnar inte mycket 
utrymme till fantasin då Riksrevisionen slår fast att 
nämndens protokoll – i strid med de uttryckliga instruk-
tionerna – inte givit någon tydlig bild av hur meritvärde-
ringen genomförts samt att kandidatmotiveringen varit 

resonerande och generell. Domarnämnden – som för 
övrigt till två tredjedelar utgörs av kvinnor – som genom 
förslag om utnämnande av landets främsta rättstilläm-
pare skall ikläda sig rollen som rättssamhällets vakthun-
dar i förhållande till det politiska systemet har till synes 
snarare funnit sig tillrätta i rollen som knähund till vår 
tids ledande dogm – könskvoterandet. 

Könskvoterarna låter inte sällan sin kritik av det 
svenska rättssamhället ta sin utgångspunkt i före-
ställningen att kvinnor är underrepresenterade i den 
svenska domarkåren i förhållande till sin andel av 
befolkningen vilket antas ge graverande återverkningar 
i rättssamhällets funktionssätt. Av landets 32 justitieråd 
är 19 män och 13 kvinnor vilket innebär en viss men 
inte särskilt komprometterade överrepresentation av 
män. Andelen kvinnliga domare har dock ökat under en 
lång tid och mot bakgrund av den betydande kvinnliga 
övervikten på landets juristutbildningar – som något 

inkonsekvent dock inte tycks vara något problem – finns 
det mycket som talar för att de kvinnliga domarna inom 
en överskådlig tid kommer att utgör en majoritet av 
landets domare. Även om Domarnämnden – vars egen 
könssammansättning alltså är mer ojämn än de högsta 
domstolarnas – ägnat frågan om de svenska domarnas 
könstillhörighet stort intresse kan denna fråga inte 
tillmätas något annat än ett ytterst marginellt intresse. En 
betydligt mer angelägen fråga borde istället vara var-
för ett rättssamhälle som närmast resignerat inför den 
vardagsbrottslighet som hemsöker de breda folklagren 
har prioriterat uppgiften att diskutera sin egen könssam-
mansättning. Det är knappast indignation över en påstått 
bristande könsrepresentativitet i landets domstolar som 
står i förgrunden när allmänheten tvingas bevittna ett 
rättssamhälle som – trots könskvoteringsintresset – tycks 
samla outredda brottsanmälningar på hög.

De som likt Domarnämnden ändå tycks förespråka 
könskvotering i alla upptänkliga situationer och sam-
hällsområden är onekligen i stort – om än inte i lika gott 

– sällskap. Under 1900-talets första del var det rasbiologin 
som skulle peka ut riktningen för de allt mer ingripande 
samhällsförändringarna. Utan några som helst jämförel-
ser i övrigt kan man konstatera att i könskvoteringens 
tidevarv verkar det så kallade genusperspektivet till 
stor del ha ersatt rasbiologins inflytande över samhälls-
utvecklingen genom att beklä sig i rasbiologins fallna 
mantel. Medan rasbiologerna kanaliserade all sin kraft åt 
att tillskriva individer en uppsättning egenskaper utifrån 
hennes etnicitet verkar könskvoterarna göra om samma 
fatala historiska felslut genom att modifiera rasbiologer-
nas betraktelsesätt endast genom att ersätta begreppet 
ras med kön. Föreställningen att man ur könstillhörighe-
ten likväl som ur rasen kan utläsa mänskliga egenskaper 
förenar av allt att döma därför könskvoterarna med 
rasbiologerna.

Rasbiologins fallna mantel
Riksrevisionen riktade genom granskningsrapporten ”Intern styrning 
och kontroll inom Domarnämnden” i november 2011 skarp kritik mot den 
så kallade Domarnämnden – vars främsta uppgift är att lämna förslag till 
regeringen i ärenden om utnämning av ordinarie domare. Granskningen 
påvisade att det under de första fem månaderna 2011 var nästan dubbelt 
så många män än kvinnor som sökte chefstjänster på Sveriges domstolar. 
Trots detta utnämndes nästan lika många kvinnor som män. 

”I anslutning till Riksrevisionens kritik finns det därför anledning att 
begrunda om man genom politiska anvisningar överhuvudtaget bör på-

verka könsfördelningen av landets domare”
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Detta verkar dock på intet sätt hindra könskvoterarna 
från att anta att kvinnors ringa underrepresentation i de 
högsta domstolarna innebär dels att kvinnor per defini-
tion osynliggörs i rättssystemet och dels att kvinnors spe-
cifika erfarenheter inte tillåts tillföra fler aspekter till den 
statliga domsmakten. Det är dock inte svårt att se bockfo-
ten i ett sådant resonemang. Det förefaller svårbegripligt 
hur det skulle kunna existera vissa uppfattningar eller er-
farenheter som är möjliga att förvärva endast genom att 
födas med ett visst kön. Att födas med ett visst kön inne-
bär inte att man föds med någon given uppfattning om 
hur godtrosförvärv eller nödvärnsexcess skall bedömas 
då källan till individens rättsliga förnimmelser inte står 
att finna i könstillhörigheten. Att kräva att en viss andel 
av landets domare skulle tillhöra ett visst kön innebär 
därtill att man befäster de eventuella könsskillnader som 
till äventyrs ändå skulle kunna tänkas existera genom att 
förutsätta att rättssamhället inte blir legitimt med mindre 
än att det utgör en kristallklar spegelbild av befolkningen. 
Man kan dock inte underkasta rättssamhället några krav 
på att vara representativt. Det skulle vara helt ogörligt att 
kräva att en viss kvantitet män, mörkhyade eller homo-
sexuella skulle lagföras varje år eftersom det skulle strida 
mot rättssamhällets mest grundläggande princip om 
individualitet. På samma sätt skall givetvis de män och 
kvinnor som söker domaruppdrag ha en ovillkorlig rätt 
att få sin ansökan bedömd individuellt.

En representativ domarkår kan därför aldrig tillåtas bli 
ett självändamål eftersom alla former av förespråkande 
av könskvotering – oavsett vad denna råkar syfta till – 
innebär att människor reduceras till objekt för en högre 
vilja som formulerats av ett antal individer i riksdag och 
byråkrati. Dessa individer förbehåller sig vidare rätten att 
uttala att det inte skall spela någon roll att en viss individ 
är mest lämpad för en viss domarutnämning eftersom 
han eller hon har en viss uppsättning anatomiska egen-
skaper som inte är önskvärda över en viss kvotgräns. 
Enskilda individer utan skuld offras därmed på könskvo-
teringens offeraltare och görs ofrivilligt till galjonsfigurer 

för ett grupprättighetstänkande. Föreställningen att den 
offentliga maktutövningen blir legitim endast när alla 
grupper och särintressen representeras i förhållande till 
sin andel av befolkningen uppvisar därutöver tydliga lik-
heter med de korporativistiska tankegångar som låg till 
grund för några av 1900-talets mest auktoritära regimer 
vilket knappast kan anses vara eftersträvansvärt för det 
svenska rättssamhället.

Det bästa sättet att försvara det liberala samhället från 
korporativismens tankegods är därför att understödja 
den enskilda individens existensberättigande gentemot 
kollektivismens fängslande bojor genom att konsekvent 
upprätthålla principen om den enskilda individen – 
oberoende av kön – som rättssamhällets utgångspunkt 
och minsta beståndsdel. I könskvoteringens samhälle 
reduceras människor till viljelösa medel för en liten elits 
politiska mål. Den människosyn som till synes manifes-
teras i Domarnämndens och andra könskvoterares fö-
reställningsvärld är övertygelsen om individer som små 
metalltyngder som fullständigt befriade från alla former 
av mänskliga karaktärsdrag skall placeras omkring på ett 
bräde för att uppnå jämvikt. 

Även om könskvotering i domarutnämningar inte hotar 
det liberala samhället i dess grundvalar är det ändå ove-
dersägligt att alla former av könskvotering alltjämt inne-
bär att ytterligare ett halmstrå läggs på kamelens rygg 
steg för steg för tyngs ner av de ökande påfestningarna 
och som slutligen kommer försmäkta under könskvote-
ringens bördor. Det bästa sättet att vidmakthålla respek-
ten för rättssamhället är att principfast tillerkänna indivi-
der rättigheter i egenskap av att de är individer med ett 
människovärde snarare än att de råkar tillhöra en grupp 
som en tillfällig opinion eller politisk majoritet tycker är 
angelägen att värna just för tillfället. I det samhälle där 
könskvoterarna tillskansat sig taktpinnen och – som 
tycks vara fallet idag – tvingar det liberala samhället att 
klämtande spela andrafiolen förminskar könskvoterarna 
obönhörligt den enskilda individen genom att förvandla 
henne från ett mål till ett medel vars värde förbundits till 
hennes kön. Rasbiologernas bästa tid är onekligen nu!

”I könskvoteringens samhälle 
reduceras människor till viljelösa 

medel för en liten elits  politiska  mål”

Christoffer Örngård
Juristprogrammet T4
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AMERIKANSK FOTBOLL
den perfekta jurist- sporten?

Jag har alltid avskytt bedömningssporter. Kanske har jag 
alltid haft en jurist i vardande som inom mig försökt ge 
utlopp för sin avsky över godtyckliga betyg från norska 
domare när Anna Lindberg med minsta marginal missat 
guldet i simhopp? En liten rättvisans skipare som tycker 
att målkameror i fotboll är en självklarhet, och att spel-
avbrott för att korrigera tvivelaktiga beslut gärna får på-
verka rytmen i sporten så länge domarens bedömning 
till sist blir så korrekt som den möjligen kan bli. Jag har 
inte insett detta innan jag började intressera mig för ame-
rikansk fotboll och på riktigt följa NFL, proffsligan i USA.

Den perfekta bedömningssporten
Amerikanerna lämnar ingenting åt slumpen. God-
tycklighet är i NFL en persona non grata. Ett spel va-
rar i genomsnitt omkring 10 sekunder. Efterföljande 
40 sekunder går åt att diskutera taktik och regler, 

likväl för fansen i tv- sofforna som för domarna på pla-
nen. Varför gjorde man sådär? Var tånageln innan-
för eller utanför linjen? Hade han kontroll på bollen? 

I NFL har man 7 domare med olika specifika uppgifter. 
Märker någon utav domarna av ett regelbrott kastas en 
flagga där man upptäckt överträdelsen för att sedan, efter 
spelet, diskutera följderna. Straffen utmäts i antal yards 
som det ena eller andra laget tvingas förflytta sig bakåt. 
Har båda lagen begått regelbrott finns ett helt konkurrens- 

och konsumtionssystem för hur man ska agera när olika 
bestraffningar kolliderar, ett system som skulle utgöra 
massage för självaste Josef Zilas ömma straffrättsintellekt. 

Många juriststudenter i Örebros universitetslag
För att ta ner det hela på mikronivå förflyttar jag fokus 
till Örebro universitet, och vårt egna amerikanska fot-
bollslag Black Jacks. Ett lag bestående av en styrelse 
och spelare på ca 50 personer, varav 15 st är jurister/
rättsvetare. Sammanträffande? Jag har intervjuat ett 
par juriststudenter i föreningen för att reda ut det hela.
Laget startades 2010 av Black Knights- spelarna, tillika 
studenterna, Leo Becker och mig själv. Cathrine Schan-
nong, vice ordförande i föreningen, tror att det är där vi 
finner förklaringen till det höga antalet juriststudenter 
i Black Jacks, att en av grundarna  själv studerar juridik. 

- Jag sökte mig till föreningen efter att ha läst i tidningen Lös-
nummer om deras första match och blev sedan projektle-
dare för en temadag som gick under namnet ”American 
Day”. När jag sedan behövde hjälp är det klart jag sökte mig 
till de jag kände bäst, vilket ju blev folk på juristprogrammet. 
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I och med att en av grundarna läste juridik kan jag tän-
ka mig att det är samma sak, en kursare bjuder med 
en annan och plötsligt är hela programmet involverat. 
Tobias Widing, wide reciever i Black Jacks och 
matchhjälte mot Försvarshögskolan Karlberg i för-
sta matchen av Student- SM med sina två touch-
downs, är mer inne på min tidigare uttalade linje.

- Amerikansk fotboll är drömsporten för alla juridiskt 
skolade i allmänhet och rättshaverister i synnerhet, 
säger han. Regelverket är nära nog mer omfångsrikt 
än Sveriges Rikes Lag och vill man så kan man verk-
ligen grotta ner sig i unika spelscenarion och äga de 
andra studenterna med sin goda kunskap om reg-

lerna. Sedan är vi kanske de studenter på skolan som 
har mest behov av att röra på oss och det höga del-
tagarantalet visar tydligen på god självkännedom.
 
Idrott ett nyttigt komplement till studier
Måhända är det också som Tobias säger att en juridiskt 
intresserad individ inte bara kan fatta tycke för sporten i 
sig, utan även utnyttja sina färdigheter från skolbänken 
på planen? Den just nu utlandsstuderande Niklas Ols-
son tycker sig ha juristprogrammet att tacka för myck-
et när det kommer till sina framgångar i Black Jacks.

- Som jurist- student tvingas du under stora delar av din 
utbildning sitta och lyssna på idioter utan att få något som 
helst utlopp för frustrationer i mer mån än vad du kan skri-
va på ett papper som du sen skrynklar ihop för att det skul-
le kunna orsaka problem om dina innersta tankar kom ut. 
Därför BEHÖVER jurist- studenter få stirra in i hjälmen på 
motståndare och visualisera andra studenter, lärare eller 
klienter som man ges möjligheten smälla på lite då och då. 

Kanske är det ändå så att amerikansk fotboll inte bara 
tilltalar jurist- studenter, utan frustrerade, stillasittande 
och prestationskravs- tyngda individer rent generellt? 
Oavsett så är det en sport som får oförtjänt lite utrymme 
på den svenska idrottsscenen, något som bland annat 
rättsvetaren Sebastian Wetterberg tycker är konstigt.

- Jag har spelat handboll på ganska hög nivå, men upp-
hämtningen vi gör mot Karlberg i öppningsmatchen 
av årets Student- SM (vinst 48-40 red.anm) är helt klart 
det bästa i idrottslig väg jag varit med om. Känslan ef-
ter matchen går inte att beskriva med ord. Det var bara 
ren lycka och glädje att få vara en del av Black Jacks.

Känslan av stolthet och sammanhållning som Sebastian 
beskriver är en fantastisk känsla. En känsla få andra 
idrotter kan förmedla på ett så intensivt och fantastiskt 
sätt som amerikansk fotboll. 

foto: Andreas Lundgren

                                                       
                                                        Jimmy Palmborg
                                             Juristprogrammet T6

Black Jacks deltar säsongen 2011-2012 i  
Sveriges första Student- SM i amerikansk
inomhusfotboll någonsin. 

Ligan anordnas av Touchdowns Sverige 
i samarbete med SAIF (Svenska Akademiska 
Idrottsförbundet). 

För mer information om Black Jacks
och Student- SM, besök: 

tdsverige.se
facebook.com/OrebroBlackJacks 
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Behöver du högtids-
dräkt till balen? 

vi har frackar, smokings 
och långklänningar till 
både försäljning och 
uthyrning!

Rudbecksgatan 19, Örebro
Tel. 019-13 30 30
E-post. info@brudspecialisten.com 
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NYHETER

Kalendarium
2012-03-19 
Föreläsning av Centrum för rättvisa i sal L109 kl. 
14:00-16:00

2012-03-23
Föreläsning av Krus i sal L153 kl. 13:15-15:00

2012-03-24
Juridiska Föreningens Alumnmiddag

2012-03-26
Föreläsning av Joakim Nergelius kl. 13:15-15:00

2012-03-28
JF-PUB

2012-04-11
JF-KLUBB

2012-04-12
Besök på Mannheimer Swartling:s stockholms-
kontor

2012-04-15
Sista dagen för nominering till Styrelsen 
2012/2013

2012-04-21
Tjejsittning

2012-04-28
JF-PUB

2012-05-05
Juridiska Föreningens Bal

2012-05-07
Valmöte

2012-05-19
Juridiska Olympiaden

Juridiska Föreningens Europadagar

EU-rättens betydelse för det svenska rättssystemet har ökat dramatiskt på senare tid. Gemenskaps-
rätten återkommer allt mer under juridikstudenters utbildningsväg och en god jurist bör i vart fall 
inneha grundläggande kunskaper om EU-rätten. Tanken med Juridiska Föreningens Europadagar 
är därför att upplysa studenterna om diverse Europarättsliga områden och allt vad dessa innebär. 
Vi kan för övrigt med stolthet meddela att EU-rätten genomsyrar stora delar av både juristprogram-
met och det rättsvetenskapliga programmet vid Örebro universitet.

Vi hoppas att våra Europadagar kommer att väcka en hel del funderingar hos samtliga juridik-
studenter. Förutom att öka er teoretiska kunskap så vill vi även att dessa dagar skall vara praktisk 
betonade för att ge er insyn i sådana frågor som exempelvis hur arbetet ser ut för en jurist som 
arbetar i såväl Bryssel som i Sverige, hur den praktiska juristen arbetar med Europakonventionen 
och hur processen fungerar i Europadomstolen. 

Europadagarna kommer att äga rum måndagen den 19 mars kl. 14:00-16:00 i sal L 109 där man 
kommer bl.a. att få träffa Centrum för rättvisa med möjlighet till en plats på deras fri- och rättig-
hetsinternat. Europadagarna fortsätter sedan fredag den 23 mars kl. 13:15-15:00 i sal L 153 där Krus 
kommer att informera om rekryteringsprocesserna till EU:s institutioner. Måndag den 26 mars kl 
13:15-15:00 i HSF kommer Joakim Nergelius att föreläsa i ämnet ”EU- domstolen och nationella dom-
stolen - en personlig betraktelse”.  

För mer information om Europadagarna, gå gärna in på vår hemsida, www.jfo.nu eller kontakta 
ekonomi- och föreläsningsansvarig på kassor@jfo.nu
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