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Rättvisa i centrum för Johanna

Lärorikt och kul. Johanna Kolga är biträdande jurist på Centrum för rättvisa.

Promovering av juris 
kandidater
Vid magisterpromotio-
nen den 27 oktober 
promoverades nyexa-
minerade juris kandi-
dater i Aula Magna. 
Rektor Kåre Bremer 
höll tal, det bjöds på 
musik av Kungliga 
Musikhögskolans brass-
kvintett och sång av 
Frescati Röster. Juridiska 
fakultetens dekanus 
Suzanne Wennberg de-
lade ut diplomen. Sedan 
åts en trerättersmiddag 
på Lantis där kårspexet 
stod för underhållningen.
Nästa promovering 
hålls den 25 maj, till 
den bjuds de som ta-
git ut sin examen un-
der hösten 2006 in.

Bland Sveriges juridikstudenter 
är Centrum för rättvisa en av 
de mest populära arbetsgivarna.
Här arbetar Johanna Kolga, jur 
kand från Stockholms univer-
sitet, som biträdande jurist.
– Det är mycket tilltalande att 
arbeta med att hjälpa män-
niskor som inte skulle ha eko-
nomiska möjligheter att driva 
en process själva, säger hon.

Centrum för rättvisa är en obe-
roende stiftelse som tar sig an 
och driver fall där människors 
rätt till likabehandling, ägande, 
förenings- och näringsfrihet har 
kränkts. Det kan till exempel 
handla om diskriminering el-
ler tvister med fackföreningar.

– Jag kom i kontakt med 
Centrum för rättvisa när jag 
läste specialkursen Praktisk 
europaprocess och Gunnar 
Strömmer (som startade stif-
telsen) föreläste för oss. Jag 
deltog i ett sommarinternat, 
gjorde praktik här och skrev 
sedan min uppsats med en av 
stiftelsens jurister som med-
handledare, berättar Johanna. 
Hon har länge varit intres-
serad av processrätt och på 
specialkursen väcktes intres-
set för Europakonventionen. 

– Här får jag kombinera 

dessa båda bitar, det är verkli-
gen en förmån, säger Johanna. 

MEDIA VIKTIGT
Under en arbetsdag kan Johanna 
arbeta med rättsutredningar, 
skriva utkast på yttranden 
som ska in till domstol, förbe-
reda pressmaterial inför lan-
seringen av ett fall och disku-
tera med de andra juristerna 
hur ett fall ska läggas upp. 

– Det är otroligt lärorikt, jag 
får vara ombud i egna mindre 
mål och jag är med på för-
handlingar. Vi ser också till 
att hålla kontinuerlig kontakt 
med klienten, en rättsprocess 
är ofta utdragen och det är 
viktigt att informera om vad 
som händer, säger Johanna.
Centrum för rättvisa arbetar 
mycket med att exponera sina 
fall i media, med debattartik-
lar, lobbying och presskon-
ferenser när fallen lanseras. 

– Vi väljer ut fall där prin-
cipfrågan står i fokus och 
som vi kan driva både rätts-
ligt och opionsmässigt.

Mediekontakterna är en 
kul bit, tycker Johanna. 

– Det är väldigt intressant 
att få den journalistiska insik-
ten, jag har till och med fått 
uttala mig i TV4 om ett fall. 

HELT OBEREOENDE
När ett fall kommer 
in görs först en be-
dömning av vilken 
typ av kränkning 
av fri- och rättighe-
ter det handlar om. 

– Vi tittar på 
hur skyddet ser ut i 
svensk lag och enligt 
Europakonventionen, 
vi diskuterar hur vi 
ska kunna driva fallet 
och om det är en bra 
klient. Alla fall ska 
godkännas av styrel-
sen, berättar Johanna. 
Centrum för rättvisa 
står för alla kostnader 

och finansieringen av stiftelsen 
sker enbart genom donationer 
från privatpersoner och stiftelser.

– Vi måste vara helt obero-
ende – från såväl politik som 
näringsliv – det är centralt i 
vår verksamhet, säger Johanna. 

SORTERAR FALL
På Centrum för rättvisa arbe-
tar sju personer inklusive två 
praktikanter. Emma Odevall 
och Philip Mielnicki från 
Stockholms universitet är i slutet 
av sin tio veckor långa praktik. 

– Vi svarar i telefon och tar 
emot fallen, sorterar dem och 
föredrar de intressanta för 
juristerna, berättar Emma. 

– Det blir en hel del rätts-
utredningar, vi har ägnat det 
mesta av vår tid åt ett fall med 
företaget HGS och negativ 
föreningsfrihet, säger Philip.
Båda har deltagit i det internat 
som Centrum för rättvisa arrang-
erar varje sommar. Ett trettiotal 
juridikstuderande från hela lan-
det samlas då för att  i fyra da-
gar lyssna på föreläsare och dis-
kutera fri- och rättighetsfrågor. 

– Internatet var en fan-
tastisk möjlighet, nästan för 
bra för att vara sant: helt 
gratis och massor av intres-
santa föreläsare, som Anne 
Ramberg, Thomas Bodström, 
Percy Bratt och Wiweka 
Warnling Nerep, säger Emma.

NIA I BAROMETER
Centrum för rättvisa pla-
cerade sig som nia i  den se-
naste Juristbarometern där 
landets juridikstuderande får 
ranka sina ideala arbetsgivare. 

– Förra året var vi inte ens med 
på listan och studenterna har ak-
tivt skrivit dit vårt namn, det är 
ett mycket gott betyg åt vår stu-
dentverksamhet, säger Johanna.
Jurister från Centrum för rätt-
visa föreläser på universiteten, 
deltar på arbetsmarknadsda-
gar och arrangerar rättighets-
forum med debatter i aktu-
ella ämnen på universiteten. 

– Vi har exempelvis anord-
nat debatter på universiteten 
om integritetsfrågor i sam-
band med Thomas Bodströms 
förslag om avlyssning och om 
Mohammed-teckningarna. Det 
här är ett perspektiv på juri-
diken som jag saknade under 
utbildningen, säger Johanna.
Det går också att göra sitt 
examensarbete med prak-
tik på Centrum för rättvisa. 

– Vi tar emot fyra praktikan-
ter per termin som är hos oss i tio 
veckor. Man kan få tips på upp-
satsämnen och även ha en hand-
ledare här, berättar Johanna.
Jag tror att vi är ett intres-
sant alternativ till de affärs-
juridiska byråerna, säger hon.

Information om internat, praktik 
och annan studentverksamhet 
finns på www.centrumforrattvisa.se

Ingen anmälan =  
ingen tentamen
Under vt-07 införs suc-
cessivt obligatorisk 
anmälan till tentamen. 
Det innebär att den som 
inte anmält sig till ten-
tan inte heller kommer 
att beredas plats. Först 
ut blir kursen Allmän 
rättslära som inför det-
ta i samband med det 
elektroniska flervalspro-
vet redan i januari -07.
– Det har varit vanligt 
att tentander infinner 
sig oanmälda till ten-
tamen. Detta orsakar, 
förutom viss oordning i 
tentamenslokalen, admi-
nistrativt merarbete och 
är en felkälla. Införandet 
av obligatorisk anmä-
lan är inte en ny regel 
utan vi börjar enbart 
tillämpa de regler som 
redan gäller, säger 
Ulf Färjare i IT-gruppen.

Juridiska fakultetsnämnden har ansökt om dispens från den sjugra-
diga betygsskala som rektor har beslutat att Stockholms universitet 
ska använda från den 1 juli 2008. Läs mer på www.juridicum.su.se
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Disputation
Måndag den 18 december disputerar Sanna Wolk på sin avhandling 
Arbetstagares immaterialrätter – rätten till datorprogram, design 
och uppfinningar mm i anställningsförhållanden. Opponent är Jens 
Schovsbo, Köpenhamn. 18 december kl 10.00, Nordenskiöldsalen, 
Geovetenskapens hus, Svante Arrhenius väg 8 C.

Nya tentamensregler 
Glöm inte att nya examinationsregler gäller fr o m vårterminen 
2007, alltså från den 21 januari. På många tentor blir det inte 
längre tillåtet att ta med anteckningar. Du hittar mer information 
på www.juridicum.su.se under Utbildning – Studieinformation.

Öppettider och registrering
Studentexpeditionen och utbildningskansliet stänger onsdagen den 
20 december och öppnar igen måndagen den 8 januari.
Registrering på obligatoriska kurser vårterminen 2007 för stu-
denter inskrivna på juristlinjen äger rum vecka 3 (15/1 – 19/1) på 
studentexpeditionen. Öppettider under vecka 3: måndag–torsdag 
kl 10.00–16.00 och fredag kl 10.00–12.00.

Titta alltid in på www.juridicum.su.se för den senaste 
informationen!

DETTA HäNDER VID JURIDICUM

Linjerådet 2006/2007
Fr v: Fabian Holgersson, 
Caroline Andersson, vice 
ordf. Marcus Fernberg, 
Frida Niklasson, Joel 
Grede, Christoffer
Leiwinowitz, ordf. Saknas 
på bilden gör Erik List, 
Ann-Sofie Nelstrand och 
Stephanie Hsieh.

Uppsatstävling
Försäkringsjuridiska 
föreningen utlyser årets 
uppsatstävling i försäk-
ringsrätt. Nordiska bi-
drag är välkomna. Den 
bästa uppsatsen premie-
ras med ett stipendium 
på upp till 15.000 kr.
En kort motiverad 
nominering eller an-
mälan ska vara före-
ningen tillhanda senast 
den 30 januari 2007. 
Uppsatsen i tre exem-
plar jämte nominering/
anmälan sänds in till 
Försäkringsjuridiska 
föreningen,  
c/o Thomas Hasselblad, 
Nordea Liv och Pension, 
105 71 Stockholm.

Ett nytt linjeråd är på plats. 
– Vi är alla nya i Linjerådet 

och väldigt engagerade i det 
här arbetet, säger Christoffer 
Lewinowitz som är ordförande.

– Vi vill jobba för att 
fler studenter ska veta att vi finns 
och att vi är deras röst i utbild-
ningsfrågor gentemot Juridiska 
institutionen. Våra represen-
tanter sitter med i organ som 

Stadsledningskon-
toret
Intresserad av att job-

ba i Stockholms stad? 

Representanter från 

Stockholms stad presen-

terar verksamheten och 

de  arbeten som finns för 

akademiker. Anmälan 

till arbetsforum@sb.su 

senast 4 december. 

Onsdag 6 december kl 

13-16, A 207, Södra huset.

Konflikt hotar Juristernas hus

Makt och ägande i 
svenskt näringsliv
Lyssna på och disku-
tera bolagsstyrning 
med några av de 
främsta makthavarna 
i svenskt näringsliv: 
Victoria Aastrup, 
ägarenheten på 
Näringsdepartementet, 
Sven Hagströmer, 
Öresund AB, Carina 
Lundberg, ägaransva-
rig på Folksam, Lars 
Milberg och Hans 
T:son Söderström, 
Handelshögskolan.
Tisdag 12 december  
kl 13-16 i 
Reinholdsalen, 
Juristernas hus.

En konflikt har blossat upp 
mellan Juridiska föreningen 
och lärarrepresentanterna 
i Stiftelsen Juristernas hus. 
– Det ekonomiska läget är 
mycket allvarligt, om vi inte 
ska förlora Juristernas hus 
måste vi agera nu, säger Richard 
Hager och Annina H Persson, 
styrelseledamöter i stiftelsen.

JF har avsatt Jesper Öberg som 
inspector, vilket även innebär 
att Stiftelsen Juristernas hus 
blev av med sin ordförande. 
Den nu pågående konflikten 
tog sin början i att en restaura-
tör kontrakterades i december 
2004 för att bedriva lunchser-
vering, samt viss kvällsverksam-
het då JF inte nyttjade huset. 

– JF:s styrelse var informerad 
och hade del i beslutet. Redan 
tidigt under vårterminen 2005 
uppstod ändå en konflikt som 
ledde till ett flertal polisbesök. 
Lite förenklat grundar sig kon-
flikten i att JF inte tillät res-
tauratören att bedriva den kon-
trakterade verksamheten, man 
vägrade restauratören tillgång 

till det utskänkningstillstånd 
som JF har för lokalerna. Vi 
har gjort många försök att nå 
en kompromiss och har vädjat 
till JF att samarbeta, men utan 
resultat, säger Richard Hager. 
Våren 2006 var stiftelsens 
ekonomi så ansträngd att 
den löpande driften inte kla-
rades utan att ta upp lån. 

– Stiftelsen insåg att konflik-
ten inte kunde fortgå längre och 
ställde ett krav på JF. Detta gick 
ut på att JF skulle samarbeta 
och låta restauratören bedriva 
sin verksamhet ostört under 
kontraktstiden (t o m dec 2006). 
JF accepterade inte detta utan 
lade fram ett motförslag som 
gick ut på att JF skulle träffa en 
överenskommelse med restaura-
tören att mot 375 000 kronor 
avflytta från lokalen ett halvår 
innan kontraktstiden löpte 
ut, säger Annina H Persson. 
Stiftelsen accepterade JF:s 
förslag på villkor att konflik-
terna skulle upphöra och att 
JF skulle följa stiftelsens an-
visningar. Dessa innebar att 
stiftelsen skulle verka för ökad 

uthyrning och försöka få ned 
kostnaderna, stiftelsen skulle 
också ta in en ny restauratör 
och undersöka möjligheten 
att ta in ytterligare en hyres-
gäst. JF åtog sig att omedelbart 
sätta igång med vinstgivande 
kvällsverksamhet istället för 
tidigare restauratörs planerade 
verksamhet, samt verka för att 
få ordning på husets skötsel. 

– Stiftelsen såg bland annat 
till att ett bokningssystem sjö-
sattes och att en husamanuens 
anställdes för husets skötsel, 
men JF har ännu inte levt upp 
till sina åtaganden utan fort-
sätter att motarbeta stiftelsen 
genom att vägra låta den kon-
traktera en ny restauratör. Det 
är ohållbart eftersom stiftelsen 
behöver intäkterna från restau-
rangverksamheten. Dessutom är 
Juristernas hus mindre intres-
sant att boka för seminarier o dyl 
om det inte finns möjlighet till 
förtäring, säger Richard Hager.
Enligt stiftelsens stadgar är 
syftet med Juristernas hus att 
främja rättsvetenskaplig och 
rättshistorisk forskning och 

studier. För att uppfylla detta 
ska stiftelsen bland annat till-
handahålla lämpliga lokaler. 

– Det är undervisnings- och 
forskningsutrymmet i huset som 
har varit det viktiga i marknads-
föringen gentemot bidragsgi-
varna, säger Richard Hager. 

– Det är vår bedömning att det 
är möjligt att driva Juristernas 
hus, förutsatt att JF accepterar 
och medverkar till nödvändiga 
åtgärder. Stiftelsens styrelse och 
dess tillsättning måste vara obe-
roende av JF, en kontinuitet i sty-
relsearbetet måste tryggas. Att 
driva verksamheten vidare med 
nuvarande upplägg och ordning 
ser vi inte som en realistisk möj-
lighet, säger Annina H Persson. 

– Man ska också tänka 
på att JF består av ca 2 800 
medlemmar. De som är aktivt 
verksamma och ligger bakom 
beslutet att avsätta inspector 
är endast 50-60 stycken. Man 
kan alltid hoppas att den stora 
majoriteten av studenter som 
står helt utanför konflikten 
tar tag i frågan och räddar 
huset, säger Richard Hager.

fakultetsnämnden, utbildnings-
utskottet och institutionsstyrel-
sen. Våra möjligheter att på-
verka är stora, säger Christoffer.

– Vi arbetar för att tillvarata 
studenternas intressen och an-
ser sig någon ha blivit felaktigt 
behandlad i utbildningen har 
en sådan fråga högsta prioritet 
för oss, säger Frida Niklasson.
Den hetaste frågan just nu är 
de nya tentamensregler som 
gäller från vårterminen 2007. 

– Vi ska genomföra en under-
sökning bland studenterna för att 
ta reda på vad de tycker. Beslutet 
är redan fattat men vi vill ändå 
framföra studenternas åsikt till 

institutionen, säger Joel Grede.
En annan viktig fråga för 

Linjerådet är Bolognaprocessen 
och man har nyligen ge-
nomfört en enkät för Juros 
räkning där 450 juridik-
studerande på Stockholms 
universitet fick svara på hur 
de ser på olika betygsskalor.

– Det visade sig att majori-
teten vill ha endast Godkänd 
eller Icke godkänd som alter-
nativ. Näst efter det vill de 
behålla nuvarande betyg och 
minst intresserade är studen-
terna av att ECTS-betygen 
med sin sjugradiga skala in-
förs, säger Marcus Fernberg.


