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I medmänsklighetens tecken PAO-elever segrare i 

förhandlingsspel

Sofia Krystek, Malin 
Andersson och Joanna 
Kielska från PAO-pro-
grammet (Personal, 
arbete, organisation) 
på Stockholms Univer-
sitet deltog i december 
förra året i SKTF:s årliga 
förhandlingstävling och 
knep segern under led-
ning av lagcoachen An-
nika Blekemo i konkurrens 
med tio lag från andra 
svenska lärosäten.

Laget visade under 
tävlingens gång prov på 
stor kampvilja och fick 
beröm för sin förmåga 
att lösa förhandlingspro-
blem ur ett arbetsrätts-
ligt perspektiv. Vinnarna 
får 15 000 kronor som 
går till PAO-elevernas 
studerandeorganisation 
Paff. 

Det var efter att ha 
läst Arbetsrätt och Av-
tal och förhandling på 
Juridicum som eleverna 
kunde delta i tävlingen. 
Varje år deltar en grupp 
PAO-elever i förhand-
lingstävlingen och ett 
flertal gånger har Juri-
dicums tävlande funnits 
med i toppstriden och 
även vunnit. De täv-
lande studenterna får 
genom tävlingen inblick 
i hur arbetsmarknaden 
fungerar och vilka krav 
som kan komma att stäl-
las på framtidens arbets-
tagare. Det ger dem en 
chans att anpassa sin 
personalvetenskapliga 
utbildning för att på 
så sätt bli mer konkur-
renskraftiga på en tuff 
arbetsmarknad.

Fia Ramteen arbetade under 
tio veckor för en folkrättsju-
rist i Jerusalem som en del i 
sin juristutbildning. Det var 
hennes intresse av att arbeta 
med folkrätt och humanitär rätt 
som lockade henne att söka en 
praktikplats genom biståndsor-
ganisationen Diakonia. Under 
tiden i Jerusalem såg hon till att 
skaffa sig både israeliska och 
palestinska vänner för att skaffa 
sig en så objektiv bild av kon-
flikten som möjligt och för att 
få inblick i både det israeliska 
och palestinska samhället. 

Diakonia är en kristen bistånds-
organisation som arbetar i 
partnerskap med 450 organi-
sationer i drygt trettio länder i 
Afrika, Asien och Latinamerika. 
Diakonia vill tillsammans med 
dessa samarbetsorganisationer 
arbeta för fred, mänskliga rät-
tigheter, ekonomisk rättvisa, 
demokrati och jämställdhet. I 
Israel arbetar Diakonia bland 
annat tillsammans med part-
nerorganisationen ACRI, 
Association of Civil Rights in 
Israel och i Palestina samarbe-
tar de med organisationen Al-
Haq. Genom programmet IHL, 
International Humanitarian 
Law, utbildar Diakonia partner-
organisationerna i humanitär 
rätt för att på så sätt öppna ögo-
nen på medborgarna. Genom 
att uppmärksamma på den in-
ternationella lagen kan synen 

på självmordsbombningar och 
bosättningar förändras.

MÅL ARBETA MED FOLKRäTT
Det var genom en annons på 
Juristcentrums hemsida som Fia 
fick idén att söka till praktik-
programmet IHL i Jerusalem. 
Intresset väcktes då hon prakti-
serade på Svenska FN-represen-
tationen i New York, även det 
inom ramen för juristlinjen. Där 
fick Fia inblick i hur arbetet på 
FN går till och hur konventioner 
arbetas fram. Arbetet bestod 
i att representera Sverige och 
sända rapporter hem om hur ar-
betet i FN fortgick. Detta väckte 
tankar och funderingar kring 
vilken skillnad det gjorde på 

gräsrotsnivå. Tiden i New York 
ledde så in henne på folkrätt och 
hon bestämde sig för att satsa 
på detta, även om det skulle 
innebära att hon tog examen 
senare. Målet var att arbeta med 
folkrätt i ett land under pågåen-

de konflikt. Praktiken 
genom Diakonia inne-
bar en chans att prova 
på detta och som en av 
fyra juridikstuderande 
åkte hon iväg under 
hösten för att praktisera 
i Jerusalem. Diakonia 
betalade allt nödvän-
digt, såsom mat, flyg-
resa och boende. Det 
enda praktikanterna 
behövde stå för själva 
var fickpengar, vilket 
inte gick åt särskilt 

mycket. 

Väl i Jerusalem 
arbetade Fia och 
de andra tillsam-
mans med hand-
ledaren för IHL-
programmet, 
Malin Greenhill. 
Fia deltog i möten 
mellan Diakonia 
och olika samar-
betsorganisatio-
ner, hon arbetade 
fram underlag till 
ett seminarium 
om huruvida utträdet 
ur Gaza kan ses som 
ett slut på ockupationen, var 
med och utvecklade en hemsida 
med texter om IHL och kvin-
nors situation under ockupa-

tion. På sin fritid hjälpte 
Fia palestinier att plocka 
oliver. Olivodling in-
bringar stora pengar till 
Palestina men odlingar-
na ligger alltför nära is-
raeliska bosättningar för 
att det ska vara tryggt 
för palestinierna själva 
att plocka oliver. 

UNDVEK 
FOLKSAMLINgAR

I Jerusalem blev Fia stän-
digt påmind om den pågående 
konflikten. De patrullerande 
soldaterna påminde henne om 
vad som pågick. Efter en kort 
tid i Jerusalem undvek hon stora 
folksamlingar på grund av ris-

ken för självmordsbombningar. 
På offentliga platser fick man 
visa upp väskan för att visa att 
ingen bomb fanns med. En syn 
som Fia minns väl är bostadshu-
sen i Hebron på Västbanken där 

palestinierna bodde längst ner 
och där bosättarna bodde högst 
upp. Bosättarna brukade kasta 
ner saker som stolar och skräp 
för att skada palestinierna. Då 
Fia och en praktikantkollega 
gick omkring i Hebron var de 
tvungna att akta sig för fallande 
föremål. Ett nät hade satts upp 
ovanför fönstren som ett skydd 
mot israelernas intrång. 

Påminnelsen om konflikten 
och rädslan för att bli utsatt 
för attentat innebar en ständig 
stress och gjorde de tio veckor 
i Jerusalem till något bland det 
tuffaste Fia gjort men på den ti-
den lärde hon sig samtidigt mer 
än under någon annan utlands-
vistelse. Hon kan inte annat än 
rekommendera andra att söka 
till IHL- programmet genom 
Diakonia för att uppleva det 
som hon varit med om. Den som 

är intresserad kan kontakta Fias 
handledare Malin Greenhill för 
att få information och ansök-
ningshandlingar. Sista ansök-
ningsdag är 15 februari. Adress 
fås av redaktören.

Skyddsnät uppsatt av soldater i Hebron

Olivplockning i Bethlehem

En bit av muren i  Jerusalem - Abu Dis

Barn på väg till skolan 
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Nu kan alla studenter använda Rättsbanken hemifrån.
Från och med 2006 finns Rättsbanken som en så kallad campus-
licens gällande för hela Stockholms Universitet. Rättsbanken 
blir därmed tillgänglig för alla studenter och anställda vid 
universitetet och hanteras därmed på samma sätt som de andra 
rättsinformationskällorna, nämligen via bibliotekets informa-
tionssökningssidor. Det tidigare systemet med terminsbegränsade 
konton för extern åtkomst upphör därmed. I stället använder 
man sitt studentkonto. Så här går det till nu: Rättsbanken nås 
numera från universitesbibliotekets hemsida.  Sitter man inom 
Stockholms Universitets lokaler är det bara att klicka på aktuell 
databas så loggas man in direkt. Sitter man däremot externt, 
som till exempel hemma, avkrävs man istället en så kallad SU-
login, det vill säga sitt studentkonto eller SU-konto.

Utbytesplatser 2006
För den som är intresserad av att studera en tid utomlands är 

nu utbytesplatser till universitet i Europa, Singapore och Kanada 
utlysta. Sista ansökningsdag är måndagen den 27 februari klockan 
17.00. Ett informationsmöte kommer att äga rum måndagen den 
13 februari klockan 17 i sal B419. För ytterligare information och 
ansökningsblanketter se utlysningen på hemsidan. Eventuella frågor 
besvaras av Åsa Wennberg på utbildningsexpeditionen.

Uppsatser inom idrott
Nu finns möjlighet att söka bidrag från Riksidrottsförbundet. 
Syftet med bidraget är att uppmuntra studier i ett brett perspektiv, 
från enskilda individers upplevelser av idrott i alla åldrar till för-
eningars och organisationers olika verksamheter och dess effekter. 
Sista ansökningsdag är den 15 februari. I första hand avses bidrag 
till uppsatser på den högsta nivån. I andra hand kan även C-nivå 
komma ifråga. Uppsatsen måste dock omfatta minst tio poäng. För 
mer information om detta vänligen se Juridicums hemsida.

DETTA HäNDER VID JURIDIcUM
Belönad doktor

Juridicums catharina Sitte 
Durling, som även under-
visar vid Örebro Univer-
sitet, erhöll i december 
2005 det pedagogiska 
priset för sin undervisning 
i straff-, process- och 
familjerätt vid Örebro 
Universitet. Det är elev-
erna själva som röstat 
fram catharina.

Mångfaldsprojektet

Hösten 2002 startade 
Mångfaldsprojektet vid 
Juridicum med projekt-
medel från Rekryte-
ringsdelegationen vid 
Utbildningsdeparte-
mentet. Syftet med pro-
jektet var att öka den 
sociala mångfalden på 
juristlinjen. Projektets 
olika delar har varit att 
gå ut med information 
till gymnasieskolor, att 
organisera studiegrup-
per på Jiken samt att 
bistå nya studenter med 
mentorer. Vid årsskiftet 
avslutades projektet i Re-
kryteringsdelegationens 
regi och kommer i fort-
sättningen att finansieras 
med Juridicums medel. 
Detta innebär att endast 
de delar av projektet 
som gett mest utdelning, 
studiegrupperna och 
skolbesöken, kommer 
att fortsätta. 

Juridikstuderande kan se fram 
emot fler jobb i framtiden. 
Enligt arbetsförmedlingen ökar 
efterfrågan inom privat, kom-
munal och statlig sektor och 
detta gäller jurister både med 
och utan notariemeritering. 
Detta beror, som inom de flesta 
arbetsmarknadsområden, på 
40-talistkullen som är på väg 
ut. Med deras pensionsavgång-
ar ökar jobben. 

Det är inte bara i Sverige som 
jobben kommer att bli fler utan 
även i övriga Europa. 
EU utvidgas vilket 
öppnar upp för flera 
arbetsgrupper, bland 
annat jurister. För ar-
bete utomlands krävs 
bra språkkunskaper 
vilket svenska studen-
ter i allmänhet har. 
Utöver språk kommer 
det, i alla fall inom EU, 
behövas arbetskraft 
med kunskaper inom 
internationell rätt och 
EU-rätt. Även inom informa-
tionsteknologin kommer det 
att behövas jurister med stora 
kunskaper. Utvecklingen på 
området går fort vilket gynnar 
duktiga jurister. Det har kom-
mit upp nya problem inom in-
formationsteknologin, som till 
exempel fildelning Det kräver 
inte bara kunskap inom teknik 
utan också juridiska sakkun-
skaper.

Det är inom den privata sek-

torn som det kommer  att be-
hövas flest jurister. Exempel på 
företag är banker, försäkrings-
bolag och konsultfirmor. Även 
inom staten och kommunerna 
kan personer med juridiska 
kunskaper komma att bli att-
raktiva. Där finns redan idag 
för få. Däremot kommer det 
troligtvis inte tillkomma fler 
tjänster inom rättsväsendet. 

POSITIVA STUDENTER
Enligt Juristbarometern, en 
undersökning som Universum 

Communications genomför 
varje år bland sistaårsstuden-
ter, ser jurisstudenter optimis-
tiskt på framtiden. Många är 
pigga på att göra karriär och 
kan tänka sig att arbeta långa 
arbetsdagar på sitt första jobb. 
Enligt undersökningen räknar 
studenterna med att i genom-
snitt arbeta 52 timmar i veck-
an. I ingångslön förväntar sig 
sistaårsstudenterna cirka 
22 000 kronor i månaden. 

Målet för karriären är att 

Den ljusnande framtid...
få ett arbete som erbjuder sto-
ra utmaningar och en chans 
till en internationell karriär. 
Något som också prioriteras 
är att arbetet ska bidra till en 
god privatekonomi men inte på 
bekostnad av fritiden. Andra 
karriärmål som placerar sig 
högt upp är möjlighet att bygga 
upp en bred kompetens, chans 
till att arbeta internationellt 
samt att bidra till samhälsut-
vecklingen. Drömarbetsgivaren 
skall också vara framgångsrik 
på sin marknad, erbjuda spän-

nande produkter eller tjänster 
samt stå för god etik. 

ATTRAKTIVA 
HJäLPORgANISATIONER

Fler studenter än tidigare 
vill arbeta på stora intresse-
organisationer som Amnesty 
International och Sida. Allra 
högst i topp hamnar inte helt 
oväntat FN. Dessa organisatio-
ner tar ett kliv uppåt på bekost-
nad av advokatbyråerna. 2004 
fanns fyra advokatbyråer med 

på topp-tio-listan, 2005 finns 
endast två.  Andra arbetsplatser 
som rankas högt är EU-kom-
missionen, Domstolsväsendet 
och Åklagarmyndigheten.

En viss skillnad finns mellan 
kvinnliga och manliga studen-
ter. De kvinnliga vill i högre 
grad arbeta på myndigheter, 
verksamheter och hjälporgani-
sationer medan männen fortfa-
rande vill åt prestigejobben på 
advokatbyråerna. Intresset för 
affärsjuridik är stort då nästan 
30 procent av jurisstudenterna 

vill arbeta inom detta 
rättsområde efter exa-
men. Den populäraste 
byrån är Mannheimer 
Swartling som placerar 
sig på en fjärde plats. 
Ernst & Young är den 
revisionsbyrå som flest 
jurister vill arbeta på.  

Det ökande intresset 
för affärsjuridik kan 
bottna i flera orsaker.   
Enligt Anna Dyhre på 

Universum Communications 
kan den senaste tidens börs-
utveckling vara en anledning. 
Dessutom satsar stora byråer, 
som till exempel Mannheimer 
Swartling, hårt på att mark-
nadsföra sig för studenter. 
Detta skiljer sig från den of-
fentliga sektorn där endast en 
liten del arbetar med att visa 
upp sig som arbetsgivare. Ett 
undantag är Skatteverket som 
på senare tid lyckats etablera en  
relation  med studenterna. 

Disputerade

Två doktorander har i 
år disputerat vid Juri-
diska Institutionen. Den 
20 januari disputerade 
gabriella Sebardt på 
avhandlingen ”Redun-
dancy and the Swedish 
Model” och den 27 ja-
nuari var det dags för 
Max Lyles att lägga fram 
sin avhandling ”A call 
for Scientific Purity: Axel 
Hägerstöm ś critique of 
Legal Science”. grattis till 
alla nya doktorer!


