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 ■ INNEHÅLL

iUSBÄRAREN ges ut av Juridiska 
föreningen vid Stockholms 
universitet. Utgivning sker fyra 
gånger per år och tidningen 
skickas kostnadsfritt till alla 
studenter vid Juridiska fakulteten 
vid Stockholms universitet samt 
till alla anställda på Juridicum 
vid Stockholms universitet. 
Även utvalda advokatbyråer, 
myndigheter och bibliotek erhåller 
tidningen kostnadsfritt.

 ■ CHEFREDAKTÖREN HAR ORDET

KLIMATFÖRÄNDRING -
ARNA är en politisk mar-
dröm. Det vore i princip 

omöjligt att hitta på ett problem där 
lösningen passar så dåligt med både 
människans psykologi och sättet 
våra samhällsinstitutioner fungerar. 
Det menar i alla fall Anthony Lei-
serowitz, kulturgeograf på Yales uni-
versitet, som studerar allmänhetens 
förhållande till klimatförändringar. 
Enligt honom är en av svårigheterna 
att klimatförändringarnas främsta 
orsak, koldioxidutsläpp, är osynlig. 
Trots att vi vet att utsläppen är skad-
liga är de svåra att greppa, eftersom 
de inte syns. Hade koldioxidutsläp-
pen haft en form, en färg eller ett 
ansikte, hade vi kunnat se hur våra 
till synes obetydliga individuella 
handlingar kan leda till katastrofala 
följder på global nivå. Även klimat-
förändringarnas offer är osynliga 
för oss. Konsekvenserna upplevs 
som avlägsna, både i tid och rum. De 
som kommer drabbas är inte du el-
ler jag, utan människor som inte ens 
är födda än och på platser vi aldrig 
kommer besöka. Trots att klimatför-
ändringarna är ett psykologiskt och 

samhälleligt hopplöst problem finns 
det de som lyckats tränga igenom, 
bland andra Greta Thunberg och 
Fridays for Future som har gett upp-
hov till Greta-effekten. De har gett 
klimatförändringarna och dess offer 
ett ansikte, vilket är en nyckel till 
människans psykologiska låsning 
när det gäller den globala uppvärm-
ningen. Det är kanske för mycket att 
hoppas på en ”iusbäraren-effekt”, 
men i det här numret försöker vi i 
alla fall ge klimatförändringarna ett 
juridiskt ansikte. 
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 ■ ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Mutatis  
Mutandis 

ÅRET börjar sakta men säkert 
lida mot sitt slut och med det 
även vår tid här i Juridiska för-

eningen. Det här verksamhetsåret har 
varit ett år som garanterat kommer att 
hamna i Juridiska föreningens histori-
eböcker – både på gott och på ont. Men 
med det sagt tror vi, ordförandeparet, 
att vi alla måste inse att det som sked-
de i våras var en enskild händelse och 
att många lärdomar har kommit ur det. 
Det som har varit har varit och fokus 
bör nu ligga på framtiden.

Under hösten har mycket skett på Ju-
risternas hus. Vi har avslutat en mycket 
lyckad inspark som engagerade många 
nya studenter, som vi också ser fortsät-
ter att komma till vårt kära hus. Det har 
även arrangerats många lyckade sitt-
ningar – bland annat vår Halloween-
sittning, som snabbt sålde slut på 120 
biljetter. Det lunchöppna huset lockar 
även det många studenter, vilket bju-
der in till många fina utbyten studenter 
emellan. 

Vi har även haft ett föreningssam-
manträde för val av ny styrelse för 
verksamhetsåret 2020. Det resulterade 
i att styrelsen får hela tio stycken nya 
ledamöter, och tre stycken nuvarande 
ledamöter fick förtroende att fortsätta 
till nästa verksamhetsår vid nya poster 
i föreningens styrelse. Vi som ordföran-
depar känner oss minst sagt exalterade 
inför att se hur vår fina förening kom-
mer att utvecklas under den nya regi 
som väntar. Vi vill med det sagt hjärt-
ligt välkomna den nya styrelsen. 

Slutligen vill vi understryka vikten 
av att behandla varandra väl. Vi har 

traditionellt sett varit en mycket fram-
gångsrik förening både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. Detta år har på 
inga sätt avvikit från detta faktum, utan 
snarare endast förstärkt denna bild. Vi 
måste börja släppa den hårda kulturen 
och se till varandras välmående fram-
för karriärsmål och dylika ambitioner. I 
ljuset av den våg av psykisk ohälsa som 
råder på landets många universitet an-
ser vi det vara vår plikt att understryka 
vikten av kamratskap. 

Vi vill tacka för vår tid inom fören-
ingen, för Olles del en relativt kort men 
mycket nyttig mandatperiod som vice 
ordförande. För Sam så tar härmed tre 

år av föreningsengagemang, inklusive 
två år som styrelseledamot, slut. Ett slut 
som vi tar emot med tårar av glädje så-
väl som av sorg. Vi kommer att se till-
baka på denna tid och förundras av hur 
en så välfungerande organisation likt 
denna drivs med hjälp av ideellt engage-
mang. Det är ni, våra medlemmar, som 
får denna förening att gå runt. För detta 
är vi evigt tacksamma. 

Tack för vår tid. 

TEXT Sam Bidi & Olle Ringstedt
BILD Juridiska föreningen Uppsala

Olle Ringsted och Sam Bidi

DEN MODERNA BYRÅN
CEDERQUIST.SE

Är du  
vår nästa 
sommar- 
notarie?
Som sommarnotarie får man möjlighet att, med en fadder som stöd, aktivt delta 
i det juridiska arbetet hos oss och lära känna byrån genom gemensamma aktivi-
teter. Du får en inblick i hur det är att arbeta på Cederquist samtidigt som du har 
en mycket rolig och lärorik sommar! Vi vill att du ska ha läst minst sex terminer för 
att kunna omsätta det du läst på universitetet, rekryteringen för sommarnotarie- 
tjänsterna 2020 startar under hösten 2019 så håll utkik på vår karriärsida samt i 
sociala medier. 

ANSÖKAN HAR ÖPPNAT  /  KARRIAR.CEDERQUIST.SE
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 ■ KLIMATET  ■ KLIMATET

Klimatflyktingar  
– snart i stad nära dig?
INOM 30 ÅR KOMMER EN FOLKMÄNGD motsvarande drygt 
Rysslands befolkning vara på flykt på grund av klimatför-
ändringarna. Trots det är de här migranterna inte juridiskt 
erkända, varken i internationell eller svensk rätt. iusbära-
ren utreder vad som är så problematiskt med begreppet 
klimatflyktingar.

2015 års flyktingkris framstår 
som en bagatell i jämförelse 
med FN:s klimatpanels prognos 

för år 2050. Den räknar med att för-
sämrad miljö vid det laget kommer ha 
drivit runt 150 miljoner människor på 
flykt. De flesta länder är inte utrustade 
för en sådan flyktingvåg, särskilt inte 
juridiskt. Det finns nämligen flera an-
ledningar till att världssamfundet och 
mellanstatliga organisationer undviker 
begreppet klimatflykting och att det 
inte har någon juridisk verkan.

En anledning är att begreppet “flyk-
ting” innebär vissa skyldigheter för 
mottagarstaterna. Lagar och konventio-
ner aktualiseras, som gör att länderna 
har ansvar att ge skydd till de personer 
som är på flykt. Dessutom får personer 
med flyktingstatus en rad sociala rättig-
heter som den skyddande staten måste 
tillhandahålla. Begreppet klimatflyk-
ting skulle därför innebära stora eko-
nomiska utmaningar för mottagarlän-
derna. 

Ett annat problem är sättet interna-
tionell lagstiftning för migration är ut-

formad och diskursen kring den. Det 
har skapats ett glapp där människor 
som drivs på flykt på grund av klimat-
förändringar faller igenom. Traditio-
nellt finns två grupper av migranter i 
internationell rätt. Den ena består av 
migranter som frivilligt har flyttat av 
ekonomiska skäl i hopp om ett bättre 
liv. I frågor om den typen av migration 
är staternas suveränitet och migranter-
nas statstillhörighet central. Den andra 
gruppen består av flyktingar och andra 
asylsökande. De har till skillnad från 
ekonomiska migranter tvingats flytta 
mot sin vilja, till exempel på grund av 
krig eller förföljelse. Den här gruppen 
anses enligt internationell rätt vara be-
rättigade till skydd, och den skyldighet-
en gäller inte bara hemländerna, utan 
andra stater också. 

Klimatflyktingar som grupp går inte 
att placera i endast en av dessa grupper. 
En del kan ha valt att flytta på grund av 
förestående negativa ekonomiska kon-
sekvenser orsakade av klimatföränd-
ringar, vilket placerar dem i den första 
gruppen, medan andra kan ha flytt på 

grund av klimatrelaterade naturkata-
strofer eller brist på mat och vatten, vil-
ket placerar dem i den andra gruppen. 
Staternas skyldigheter och migranter-
nas rättigheter är därför oklar i de fall 
människor flyr på grund av klimatför-
ändringar

Svårigheten att isolera klimatför-
ändringar som orsak till att människor 
drivs på flykt är ett återkommande 
problem. Brist på mat kan exempelvis 
ofta härledas till både till sämre väder-
förhållanden, dåligt skött ekonomi och 
ojämlikhet. Om återkommande torka 
eller översvämningar har bidragit till 
minskad matproduktion kan diskrimi-
nerande politik fortfarande vara orsa-
ken till att vissa grupper svälter, medan 
andra har fortsatt tillgång till mat. Det 
förändrade vädret är alltså inte nödvän-
digtvis en flyktorsak i sig, utan spär sna-
rare på ett ojämlikt system.

 För att begreppet klimatflykting 
ska kunna användas måste det dess-
utom fastställas huruvida torkan och 
översvämningarna är en del av klimat-
förändringarna, eller bara ett isolerat 
väderfenomen. Dåliga skördar sker ju 
ändå alltid med jämna mellanrum. För 
att hantera det problemet anser en del 
att ordet miljöflykting är mer passande. 
Problemet är då snarare att det begrep-
pet är alltför omfattande. Visserligen 
skulle det inkludera personer som flyr 
på grund av att deras levnadsmiljö har 
försämrats till följd av klimatföränd-
ringarna, men försämrad miljö kan 

också ske på grund av giftiga utsläpp 
från en fabrik eller otjänlig luft från bil-
trafik. Tillämpningsområdet är därför 
för brett för att vara användbart, och 
riskerar att bli felriktat. 

Glappet i internationell lagstift-
ning återkommer i den svenska mig-
rationsrätten. I utlänningslagen finns 
flyktingskälen klart uppradade och 
klimatförändringarna är inte en av 
dem. I fjärde kapitlets andra paragraf 
om alternativt skyddsbehövande finns 
eventuellt utrymme för att tolka klimat-
förändringarna som en grund för att få 
asyl. En person kan ses som alternativt 
skyddsbehövande om hen inte kan åter-
vända till sitt hemland på grund av en 
miljökatastrof. Enligt lagens förarbeten 
var det inte möjligt att i förväg hitta en 
uttömmande definition av den gruppen 
skyddsbehövande. Däremot framhålls 
att det måste vara fråga om en plötslig 
miljökatastrof, där de humanitära för-
hållandena gör att man inte kan skicka 
någon till landet där katastrofen har in-
träffat. Det verkar innebära att plötsliga 
miljökatastrofer som skett till följd av 
klimatförändringar, exempelvis över-
svämningar, kan ge upphov till att en 
person kan anses vara berättigad till 
skydd. Därmed skulle den kunna ses 
som någon form av klimatflykting, åt-
minstone skyddsbehövande. 

Förarbetena framhåller däremot att 
en person som tvingats på flykt till följd 
av svåra försörjningsproblem som har 
uppkommit i hemlandet på grund av 
exempelvis försämrade förutsättningar 
för livsmedelsproduktion inte räknas 
till gruppen alternativt skyddsbehövan-
de.

Ordet klimatflykting är alltså inte 
särskilt användbart ur ett juridiskt per-
spektiv. FN:s särskilda rapportör för 
migranters mänskliga rättigheter har 
pekat på ytterligare anledningar till 
att rådande internationell lagstiftning 
inte kan, och kanske inte ens borde, 
användas när det kommer till klimat-
flyktingar. Till exempel kommer de 
flesta klimatflyktingar stanna inom sitt 
hemlands gränser, och ses då inte som 

flyktingar i lagens mening. Dessutom 
tar inte dagens flyktinglagstiftning hän-
syn till skillnaderna mellan tillfällig, 
permanent och cyklisk migration som 
klimatförändringarna kan ge upphov 
till. Rapportören varnade även för att 
de system som idag finns för att ta hand 
om människor på flykt skulle kunna 
försvagas om man bara expanderade 
flyktinglagstiftningen för att även rym-
ma klimatflyktingar. Samtidigt vore det 
en förenkling att se klimatflyktingar 
som ekonomiska migranter. Lagstift-
ningen speglar nämligen inte kedjan 
av händelser som gör att klimatföränd-
ringar orsakar ekonomiska kriser. 

Det går inte att ignorera de flykting-
strömmar som klimatförändringarna 
kommer ge upphov till. Ordet flykting 
är missvisande och det är förståeligt 
att det inte har fått fäste i internationell 
rätt, men att neka dessa personer skydd 
vore att förneka staternas och framfö-
rallt västvärldens globala ansvar för kli-
matförändringarna. Att det är svårt att 
isolera klimatförändringarna som en 

grund för skydd är inte heller en ursäkt 
till att låtsas som ingenting. Flera av 
flyktingskälen och grunderna för att ses 
som alternativt skyddsbehövande som 
finns idag är också svåra att isolera från 
andra, till exempel religion och fattig-
dom, krig och brist på mat och vatten.

Ordet klimatflykting har nog inte en 
plats inom migrationsrätten. Det har 
däremot de personer som flytt sina län-
der på grund av klimatförändringarna, 
vare sig det handlar om höjda vattenni-
våer, ekonomisk kris eller svält. Vad de 
än kallas och hur de än kategoriseras 
kommer den globala uppvärmningen 
skapa enorma flyktingströmmar, och 
juridiken kommer behöva anpassas.

TEXT Fredrika Lageryd
FOTO Shutterstock 
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 ■ KLIMATET  ■ KLIMATET

”Det finns ett stort behov 
av fler jurister med 
miljörättskompetens.”
DET RÅDER KLIMATNÖDLÄGE och världen befinner sig i det 
sjätte massutdöendet. iusbäraren har träffat Anna Chris-
tiernsson, forskare i miljörätt vid Stockholms universitet, för 
att prata om vilken roll juridiken och jurister har i uppgiften 
att skydda vår miljö.

DET är en gråmulen november-
dag, och regnet hänger i luften 
när jag träffar Anna hemma i 

hennes ljusa lägenhet på Kungsholmen. 
Det står tända ljus på bordet, och utan-
för fönstret sänker sig höstmörkret över 
Stockholm. 

Annas engagemang för miljön och 
juridiken märks direkt, intresset för 
samhällsfrågor har funnits länge be-
rättar Anna. Men vägen till yrket som 
forskare i Miljörätt var inte helt spikrak. 
Anna läste först Nationalekonomi vid 
Luleås tekniska universitet med inrikt-
ning på miljö och naturresurser.

– När jag valde den inriktningen 
undrade folk vad jag skulle med det till. 
Idag skulle ingen ifrågasätta det. Det 
allmänna intresset för miljöfrågor har 
ökat signifikant de senaste åren.

Vid sidan av nationalekonomin läste 
Anna kurser i juridik och bestämde sig 
sen för att läsa in en rättsvetenskaplig 
magisterexamen med inriktning miljör-
ätt.

– Jag visste att jag ville doktorera, 
och valet föll till slut på miljörätt.

För närvarande undervisar Anna på 
grundutbildningen och på specialkur-

sen i miljörätt samt på kurser vid andra 
institutioner. Utöver det håller hon på 
att avsluta två forskningsprojekt som fi-
nansieras av Naturvårdsverket. Det ena 
rör förvaltning av grön infrastruktur i 
haven och det andra rör miljörättsliga 
principers funktion vid naturskydds-
dispenser. Hon är även projektledare 
för ett relativt nystartat projekt som 
handlar om energieffektivisering och 
konflikten med bevarandet av kultur-
historiskt värdefull bebyggelse.

– Jag ska även påbörja en ny tjänst 
i december där det ingår en stor andel 
forskning med inriktning mot Öster-
sjön. Forskningen finansieras av Öster-
sjöcentrum och är en del av universitets 
tvärvetenskaplig satsning på det marina 
forskningsområdet.

De flesta har säkert en uppfattning 
om vad miljörätt är på ett generellt plan, 
men vad miljörätt rent konkret inne-
fattar är kanske något svårare att defi-
niera. Anna berättar att miljörätt kan 
beskrivas som alla rättsregler som rör 
det rättsliga skyddet för den yttre miljö 
och även människors hälsa.

– Miljörätten är ett otroligt brett 
rättsområde. Det är allt från regler för 

utsläpp, hantering av avfall, till regle-
ringar gällande nyttjande av naturre-
surser och skydd för biologisk mångfald. 
Ämnet har beröring och kopplingar till 
många andra rättsområden och regler 
finns både på nationell och internatio-
nell nivå och inom EU.

Även om miljöbalken är utgångs-
punkten för skyddet av miljön är mil-
jörätten mycket mer komplex och 
omfattande än så. Det finns mycket lag-
stiftning som inte inkorporerats i miljö-
balken som exempelvis PBL, Jakt- och 
Fiskelagen och Skogsvårdslagen.

– Miljöbalken och övrig lagstiftning 
innehåller mycket bemyndiganden som 
måste preciseras. Det finns därför en 
stor mängd förordningar och föreskrif-
ter inom miljörätten.

Det finns något unikt med miljörät-
ten som skiljer inriktningen från andra 
rättsområden menar Anna.

– Ett särdrag för miljörätten är vär-
nandet om framtida generationer. Mil-
jörätten rör inte bara förhållandet mel-
lan oss människor som lever här idag, 
utan även människor i framtiden. Målet 
om hållbar utvecklig finns idag stadgat 
både i regeringsformen och miljöbal-
ken men även i EU:s fördrag och i in-
ternationella avtal, där målet har sitt 
ursprung.

Forskning i miljörätt är ofta tvär-
vetenskaplig. Som forskare i miljörätt 
räcker det inte alltid med kunskaper i 
miljörätt. Ofta krävs annan kunskap, 
t.ex. kunskap i ekologi och biologi.

Namn: Anna Christiernsson 
Yrke: Docent, forskare och lärare 
i Miljörätt
Familj: Sonen Viktor (7 år)
Fritidsintresse: Byggnadsvård
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– Det räcker inte alltid med att 
analysera rätten utifrån ett internt 

perspektiv, eftersom problemet 
som rätten ska lösa finns utan-
för rätten. För att förstå hur vi 
ska styra människors beteende 
krävs det också ofta en förståelse 

för hur naturen reagerar på exem-
pelvis utsläpp eller avverkning. Det 

är det som gör miljörätten så spännan-
de och rolig.

Med hänsyn till det omfattande 
rättsområdet krävs fler utbildade mil-
jörättsjurister enligt Anna.

– Det finns ett stort behov av jurister 
med miljörättskompetens, både tilläm-
pande och forskande jurister. Det finns 
så mycket spännande frågor att forska 
på, och vi som håller på räcker inte till.

En viktig aktör inom miljörätten är 
EU. Anna menar att Sverige i flera fall 
brustit i sina skyldigheter gentemot 
EU-rätten. När Sverige gick med i EU 
trodde vi kanske att vi inte behövde för-
bättra vår lagstiftning men så var inte 
fallet.

– Miljörättslig forskning visar att 
Sverige har brustit på flera områden. 
Det har handlat dels om att vi inte har 
implementerat EU-rätten fullt ut, dels 
om att vi inte alltid tillämpar lagstift-
ningen EU-konformt. Kommissionen 
har drivit flera överträdelseförfaranden 
och Sverige har också fällts i EU-dom-
stolen för att t.ex. inte leva upp till 
gränsvärden för luftkvalitet.

Forskningen som Anna bedriver är 
främst inriktad på nationell rätt och 
EU-rätt. Ett av hennes specialområden 
är biologisk mångfald. På detta om-
råde finns det ett starkt EU-regelverk 
med två naturskyddsdirektiv. Kommis-
sionen har tidigare inlett ett överträdel-
seförfarande mot Sverige gällande vår 
vargjakt, en av arterna som skyddas av 
direktiven.

– Det följer klart och tydligt av 
EU-domstolens domar att undantags-
bestämmelserna i direktiven ska tolkas 
restriktivt och att bevisbördan ligger 
på medlemsstaten. Frågan om licens-
jakt på varg har prövats av HFD som 
menade att vargjakten var förenlig med 

EU-rätten och att något förhandsavgö-
rande inte behövdes. Jag hade inte gjort 
samma bedömning.

En annan hjärtefråga för Anna är 
hav och fiske. Hennes forskning visar 
att det finns ett relativt stort utrymme 
att reglera fiske i Sveriges havsområden 
för att skydda biologisk mångfald trots 
EU:s exklusiva kompetens inom fiskeri-
politiken.

– Sverige kan göra mer både natio-

nellt och inom EU för att skydda den 
marina biologiska mångfalden. Det har 
rapporterats om flera misstänkta fall av 
illegalt fiske i skyddade områden, men 
att få fall anmäls. Detta skapar signaler 
om att olagligt fiske kan pågå utan kon-
sekvenser, vilket är allvarligt.

Sverige framställer sig ofta som ett 
föregångsland gällande miljöfrågor och 
miljölagstiftning. Men lever vi faktiskt 
upp till de miljökrav som finns? 

– De flesta av de miljömål som vi 
ställt upp nås inte, och bedöms inte hel-
ler nås till 2020. Detta kan bero både på 
lagstiftningens utformning i sig men 
också på att reglerna inte tillämpas i 
enlighet med lagstiftarens intentioner. 
Det finns helt klart mycket som kan bli 
bättre.

Under hösten publicerade 11 000 
forskare från 153 länder ett uttalande 
om att planeten befinner sig i ett klimat-
nödläge. Koldioxidhalten i atmosfären 
fortsätter att öka, Arktis isar smälter 
och skogsbränder härjar. Ingen kan ha 
undgått att planeten befinner sig i kris. 
Men Anna menar att det finns ett om-
råde som ofta glöms bort i debatten; den 
biologiska mångfalden.

– Det finns ett stort fokus på klimat i 
dagens debatt, som självklart är mycket 
viktigt. Men den biologiska mångfalden 

får inte heller glömmas bort. Forskning 
visar nämligen att vi kan hantera kli-
matförändringarna bättre om vi har 
robusta ekosystem med hög biologisk 
mångfald.

Det finns en tendens att miljödebat-
ten endast fokuserar på en fråga i taget, 
och då finns det en risk för att bli för en-
kelspårig och missa komplexiteten. Ett 
exempel som Anna lyfter fram är rådet 
att vi ska sluta äta kött.

– Även om det är viktigt att få ned 
köttkonsumtionen så är det viktigt att 
komma ihåg att det också finns en stor 
biologisk mångfald kopplad till att vi 
har betesdjur. Jag tror att det framför 
allt är viktigt att inte köpa importerat, 
utan att välja lokalproducerat naturbe-
teskött eller viltkött.

På frågan om vad den enskilde indi-
viden kan göra för att minska sin kli-
matpåverkan svarar Anna att, även om 
man som individ också har ett ansvar, 
så läggs det ibland ett för stort fokus på 
individen.

– Jag tror mer på politiska styrme-
del. Politiker måste våga fattade de be-
slut som krävs och införa de regler och 
andra styrmedel som behövs för att nå 
miljömålen. Så individens största an-
svar är snarast är att engagera sig i mil-
jöfrågor och på så sätt påverka besluts-
fattare i rätt riktning.

Även om läget för klimatet är riktigt 
allvarligt har den senaste tidens nya 
klimatrörelse skapat hopp om att det 
faktiskt finns en stark rörelse som vill 
ta ansvar för klimatet. För bara ett år 
sedan visste ingen vem Greta Thunberg 
var, i år är hon rankad som en av värl-
dens mest inflytelserika personer. Borde 
även jurister ta efter och bli mindre by-
råkratiska och mer aktivistiska för att 

driva miljöarbetet framåt? Anna menar 
att jurister har en viktig roll. Både inom 
forskning, på myndigheter och i privata 
verksamheter.

– Man kan använda den lagstiftning 
som finns idag för att påverka, t.ex. ge-
nom att driva olika miljöprocesser. Här 
har naturvårdsorganisationer en viktig 
roll men också olika myndigheter som 
har ansvaret för att tillvarata miljöin-
tressen. Vi ser också att det pågår många 
processer runt om i världen där reger-
ingar stäms för att inte göra tillräckligt 
för att motverka klimatförändringarna.

Med tanke på hur livsavgörande mil-
jön är för vår existens, och med tanke 
på hur stort behovet är av jurister med 
miljörättskompetens, så är det anmärk-
ningsvärt att inslaget av miljörätt är så 
pass litet inom juristutbildningen.

– Inslaget av miljörätt är för litet 
och allt för utspritt. Det finns inslag av 
miljörätt på civilrätt D och på Förvalt-
ningsrätten, men det finns inte utrymme 
för att introducera miljörätten utifrån 
ämnets egna förutsättningar. Ganska 
anmärkningsvärt är den studie om mil-
jörättens omfattning i juristutbildningen 
över tid som Jonas Ebbeson har genom-
fört som visar att ambitionen 2007 var 
lägre både jämfört med 1972 och 1907.

Få studenter väljer specialkursen i 
miljörätt som förstaval. Detta beror inte 
på att ämnet i sig inte är intressant nog, 
utan på att studenterna helt enkelt inte 
fått chans att få upp ögonen för ämnet. 
Det är också ett problem att studenter-
na kommer till specialkursen i miljörätt 
utan en grundutbildning i ämnet.

– En förklaring till det låga intresset 
hos juriststudenter skulle kunna vara 
det begränsade och spridda inslaget av 
ämnet i grundutbildningen.

Miljörättens undanskymda plats på 
utbildningen är inte bara synd ur ett ut-
bildningsperspektiv, utan det kan även 
stå i strid med institutionens och uni-
versitetets åtaganden påpekar Anna. I 
utbildningsplanen finns det en formule-
ring om att studenterna ska förstå rätts-
regler och processer kopplade till miljö. 
Anna menar att detta inte fullföljs. SU 
har dessutom nyligen skrivit under en 

klimatdeklaration, där universitet åta-
git sig att öka utbudet av miljö och håll-
barhetsutbildningar.

– Detta, liksom högskolelagen 1 kap. 
5 § samt universitets miljöpolicy an-
ser jag ger stöd för att ge miljörätten 
mer utrymme i juristutbildningen. Jag 
hoppas att SU kan bli först med att ta 
steget till att skapa en mer modern ju-
ristutbildning.

Det är kanske lätt att bli pessimistisk 
och känna klimatångest inför de pro-
blemen världen står inför. Anna håller 
med om att det är möjligt att känna sig 
nedslagen ibland, särskild med insikten 
om att värnandet om miljön ofta får stå 
tillbaka till förmån för kortsiktiga eko-
nomiska intressen. Trots det har hon 
en positiv syn på framtiden, det pågår 
mycket positivt arbete som 
inte får glömmas bort 
betonar Anna.

– Jag tror verkligen att juridiken är 
viktig, och till och med helt nödvändig 
för att ge miljön ett bra skydd. Det går 
att informera, och det går att anta olika 
ekonomiska styrmedel. Men i slutän-
dan kan man strunta i information, 
och använda ekonomiska styrmedel för 
att köpa sig fri från problem. Men med 
lagstiftning kan man faktiskt begränsa 
eller helt förbjuda alltför stora skador 
på miljön.

 

TEXT Cornelia Frank
FOTO Fredrika Lageryd
ILLUSTRATION Shutterstock

 “ Sverige framställer sig ofta som ett 
föregångsland gällande miljöfrågor och 
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Fördubblade 
utsläpp – bättre 
för klimatet?
VARFÖR SKA FLYGSKAM HINDRA DIG från en weekend- 
resa, när Preem från en enda anläggning tillåts släppa ut 
växthusgaser motsvarande en halv miljon New York-resor, 
tur och retur – varje år. Snart ska Mark- och miljödom- 
stolens beslut prövas igen.

FÖRRA året gav Mark- och mil-
jödomstolen tillstånd till Preem 
att utöka driften av Preemraff-an-

läggningen i Lysekil. Verksamheten på 
raffinaderiet går ut på att en svavelrik 
restprodukt, tjockolja, omvandlas till 
bensin och diesel med lägre svavelhalt 
som är mer skonsam för miljön. Proces-
sen innebär stora utsläpp av koldioxid, 
och tillståndet överklagades av över 
hundra personer och miljöorganisatio-
ner.

Mark- och miljööverdomstolen har 
nu beslutat att fallet ska tas upp till 
prövning. Genom ett förbehåll i miljö-
balken har regeringen bestämt sig för 
att ta över frågan, då omfattningen av 
miljöpåverkan från verksamheten är 
betydande. Det innebär att Mark- och 
miljööverdomstolen kommer att pröva 
frågan utan att fatta ett beslut själva. 
Det kommer sedan regeringen att göra, 
med domstolens prövning som under-
lag.

Utsläppen av koldioxid skulle öka 
från 1.7 till 3.4 miljoner ton per år till 

följd av utbyggnanden.* Ändå råder det 
delade meningar om huruvida det inne-
bär en vinst eller förlust för miljön. Ett 
argument för utbyggnaden är att, även 
om utsläppen av växthusgaser skulle 
öka lokalt på kort sikt, skulle det inne-
bära en minskning i ett längre perspek-
tiv. 

Preem själva menar att produkten 
de framställer i raffinaderiet leder till 
att konsumenterna använder mer mil-
jövänligt bränsle. Inom exempelvis sjö-
farten används idag bränslen med höga 
svavelhalter, vilket leder till försurning 
av haven och försämrad havsmiljö. 

Hade man istället använt renat 
bränsle, som det som framställs i raf-
finaderiet, skulle haven ha en bättre 
chans att återhämta sig, menar bolaget. 
Naturskyddsföreningen, en av de orga-
nisationer som har överklagat beslutet, 
anser däremot att Preem överskattar 
minskningen av utsläpp i användarle-
det. Enligt Preem skulle de utsläppen 
till havs minska med någonstans mel-
lan 0,7 och 0,8 miljoner ton koldioxid 

per år, vilket inte kompenserar för den 
stora ökningen av växthusgaser som ut-
byggnaden innebär.

Preem har också framhållit att ut-
byggnaden innebär en fördel för kli-
matet då det är bättre att hålla den här 
typen av verksamhet inom Sveriges 
gränser. På så sätt kan modern teknik 
användas och utsläppen kontrolleras. 
Annars hade konsumenter köpt bränsle 
från utlandet, som riskerar att ha sämre 
kvalitet och större miljöpåverkan. Pre-
em menar också att anläggningen kan 
användas för att producera förnybara 
drivmedel. Utbyggnaden av raffinade-
riet framstår då som det bästa av två 
dåliga alternativ, och liknande resone-
mang har aktualiserats med kol- och 
kärnkraftens vara eller icke vara i Sveri-
ge. Frågan är inte bara klimatetisk, utan 
även juridisk. Sverige har gjort åtag-
anden för klimatet, exempelvis genom 
Parisavtalet, och även om det inte finns 
några fastslagna sanktioner i avtalet 
är åtagandena juridiskt bindande. De 
åtagandena kan bli svåra att uppfylla, 
och landets skyldigheter kan bli svåra 
att uppnå om Preem tillåts utöka verk-
samheten. Frågan är däremot om det 
finns någon poäng med att nå klimat-
målen nationellt om det innebär att en 
mer skadlig anläggning öppnar utanför 
landets gränser. Detsamma gäller mot-
ståndarnas argument om att alla fossila 

bränslen är dåliga bränslen, och att raf-
finaderiet därför inte borde byggas ut. 

En fråga är dessutom om det ens är 
tillåtet för domstolen eller regeringen 
att neka utbyggnaden av raffinaderi-
et. EU har nämligen ett system för ut-
släppshandel, där bland annat mine-
raljoljeraffinaderier som Preemraff i 
Lysekil ingår. Systemet regleras bland 
annat i det så kallade ETS-direktivet 
och IED-direktivet. I IED-direkti-
vets artikel 9.1 finns ett förbud mot att 
ställa tillståndsvillkor för den här ty-
pen av anläggningar, när villkoren rör 
gränsvärden för utsläpp av växthusgas. 
Tanken är att sådana gränsvärden ska 
regleras på EU-nivå, inte nationellt. En 
del menar därför att regeringen skulle 
inskränka EU:s exklusiva kompetens 
genom att neka Preem tillstånd att ut-
öka verksamheten. Naturskyddsfören-
ingen ansåg i sitt överklagande att di-
rektiven inte borde tolkas på det sättet. 
IED-direktivet förbjuder nämligen att 
en medlemsstat ställer upp villkor för 
tillståndet, inte att i sin helhet ge avslag 

på en verksamhet. Det rör sig dessutom 
om två minimidirektiv, vilket innebär 
att medlemsstaterna får vara strängare 
än vad som föreskrivs. Å andra sidan 
framgår det av ETS-direktivets skäl 
att det förordar att klimatbegränsande 
åtgärder genomförs på EU-nivå, och 
att det eftersträvar minsta möjliga för-
svagning av ekonomisk utveckling och 
sysselsättning. Att neka utbyggnaden 
skulle innebära att neka ökad syssel-
sättning, men samtidigt en ökning av 
växthusgaser. Direktiven verkar leda 
till olika slutsatser beroende på om de 
tolkas så att skyddar ekonomin eller 
klimatet. ETS-direktivet lägger stor vikt 
vid de ekonomiska aspekterna, men 
det övergripande syftet med handels-
systemet för utsläppsrätter är ändå att 
skydda miljön. På EU:s hemsida står det 
till exempel att handelssystemet för ut-
släppsrätter är en hörnsten för unionens 
arbete för att bekämpa klimatföränd-
ringarna. Direktivens skäl påminner 
dessutom om klimatåtagandena enligt 
Parisavtalet.

Mark- och miljööverdomstolen kom-
mer ta fram en beredning till regering-
en under början av nästa år. Klimat- och 
miljöminister Isabella Lövin (MP) utta-
lade angående utbyggnaden att reger-
ingen måste vända på varje sten, så att 
de ambitiösa klimatmålen kan uppnås. 
Vad regeringen hittar under de stenarna 
får vi troligtvis reda på under 2020. 

*Sedan artikeln skrevs har Preem 
gått ut med ny siffra, 2.7 miljoner ton 
per år. Siffran baseras på att tekniken 
för att fånga in och lagra koldioxid ut-
vecklas och att företaget vill använda 
en större andel förnybar råvara. Siffran 
ifrågasätts eftersom Preem räknat med 
ny teknik som ännu inte tagits i bruk, 
och tillgången på förnybar råvara är be-
gränsad.

TEXT Fredrika Lageryd

ILLUSTRATION Johanna Lageryd
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Thriller om  
klimatpaniken
ROBERT Goddards tjugosjunde 

roman utspelar sig mestadels i 
hans hemtrakter i Cornwall. Det 

är ett engelskt grevskap känt för vidske-
pelse och skrock, vilket den kvinnliga 
huvudpersonen Blake får erfara. Hon är 
snyltgäst i en skum och lyxig herrgård 
som Don kommer för att värdera. Han 
är en mäklare som blivit uppsagd efter 
misskötsel och fått ett skakigt frilans-
uppdrag.

Don upptäcker Blake i godsets swim-
mingpool. Han får order att köra ut 
henne men vill inte göra henne hemlös. 
Redan då undrar läsaren om det vankas 
en romans mellan dem. Jag ska varken 
avslöja detta eller hur intrigen ger liv åt 
bokens underliggande tema. Temat i sig, 
symboliserat av husets hemliga rum att 
öppnas i händelse av panik, måste dock 
spoilas för att göra boken rättvisa.

För medan intrigen är overklig, är 
paniken högst verklig. Den handlar om 
den globala uppvärmningen. Goddard 
brukar mest vilja underhålla med en 
historisk dimension. Här har han nå-
got att säga om samtiden, inte minst för 
Greta Thunbergs land.

Nu ifrågasätter jag om det är lämp-
ligt att en 16-åring lever i storpolitiskt 
rampljus, och om protester från skol-
ungdomar som inte är arbetstagare kan 
utgöra en strejk. Detta förtar inget av 
vad Goddard förmedlar via Blakes röst 
när mysteriet är över: 20 procent av jor-
dens arter kan vara borta år 2050 och vi 
kan få flod, storm, torka och hungers-
nöd i en skala vi aldrig förut sett. Ändå 

går livet vidare, tänker Blake och hör 
klockor ticka i bakgrunden. Hon är så 
himla mänsklig då.

Greta sa i Davos att ”Jag vill inte att 
ni ska vara hoppfulla. Jag vill ni ska ha 
panik och känna den fruktan jag kän-
ner varje dag”. Är detta apokalyptiska 
tilltal effektivt? Den hånfulla motre-
aktion, som ser hyckleri i nästan varje 
grön strävan, omfattar väl inte en majo-
ritet. Men den frodas. Så hyllas Trump 
och Bolsonaro som rebeller mot elitens 
präktighet medan USA lämnar Parisav-
talet och Brasiliens regnskogar brinner. 
Många orkar bara inte bry sig.

Materiella förändringar kräver smart 
innovation och att miljoner människor, 
som dagligen fattar små och stora be-
slut, besinnar att frågan angår ditt och 
mitt liv. Det uppnås inte med pekfing-
rar av ångest som adresserar de vuxna 
att ’ni är skyldiga’. Och just här tecknar 
Goddard konturen till en alternativ 
plattform som spränger formatet för en 
thriller. Hans fläckade hjältar har jäm-
fört med Greta ändrat ett viktigt prono-
men: vi är skyldiga. 

Liksom i hela sitt författarskap låter 
Goddard mod och handlingskraft tän-
das hos ärrade karaktärer som inte har 
rena händer. Don hade slutat se någon 
framtid. Hans ex-fru Fran, en ganska 
kallhamrad advokat, har svikit honom 
och sånt händer ju, men oväntade situ-
ationer väcker en ny moral inom henne. 
Blake undrar vem som är galen. Är det 
den som spinner en otrolig konspira-
tion? Är det vi? Allt vävs in i en sällsam 

science fiction som gestaltar att även 
engagemang för miljön kan bli cyniskt 
om det inte bottnar i en vördnad för det 
mänskliga.

På riktigt vet vi inte hur det kommer 
att sluta. Hellre än att bli klick-sökande 
avatarer vars dygder ständigt måste be-
visas, kunde vi se varandra som aktörer 
i ett pågående drama. En så befriande 
upplevelse av klimatfrågan får jag med 
mig från ”Panic Room”.

TEXT David Munck

Robert Goddard 
Panic Room 
Corgi Books 2018
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Katastrofen i 
nordöstra Syrien
I ETT KRIG SOM PÅGÅTT ÅTTA ÅR utan lösning i sikte, blev 
oktober 2019 ännu en svart månad för Syrien, folkrätten 
och mänskligheten. iusbärarens Firel Danho och David 
Munck analyserar vad som hänt.

NORDÖSTRA Syrien är hem 
för araber, armenier, assyrier/
syrianer, kaldéer, kurder, tjetje-

ner, turkmener och yazidier. Före kriget 
fanns där en vision om gemenskap mel-
lan folkgrupperna. Trots den tyranniska 
regimen kunde befolkningen respektera 
olika traditioner och trosuppfattningar. 
Man ställde ofta upp för varandra och 
firade varandras högtider. 

Förtrycket av civila har varit syste-
matiskt ända sedan Assad tog makten 
1970. Alla som på minsta sätt motsatte 
sig det styrande Baathpartiet behand-
lades som fiender och landsförrädare. 
Oppositionella oavsett etnicitet utsattes 
för frihetsberövande, förföljelse, tortyr 
och mord. Många syriska kurder från-
togs medborgarskap.

Sedan den arabiska våren i Syrien 
gradvis blev ett fullskaligt krig, lämna-
de regimen 2012 zoner med stor kurdisk 
befolkning. Dessa togs över av Folkets 
försvarsenheter (YPG), en milis med 
nära koppling till kurdiska PKK-geril-
lan. Bashar al-Assad fokuserade sina 
trupper mot städer som var viktigare 
för regimen, låg närmare huvudstaden 
Damaskus och som hade mer militant 
opposition, såsom Homs, Aleppo och 
Ghouta. Assad ville också splittra pro-
teströrelsen som i början var månget-

nisk och inkluderade kurdiska demo-
krater varav flera, t.ex. Mishal Tammo, 
betalade med sina liv. 

Den autonoma regionen Rojava (kur-
diska för Västra Kurdistan) utropades 
2013, med Qamishli som administrativ 
huvudort, i områdena Jazira, Kobane 
och Afrin. Dessa fick 2014 status som 
tre kantoner i ett styre under partiet 
PYD, grundat på PKK-ledaren Abdul-
lah Öcalans teori om demokratisk kon-
federalism.

I Qamishli bor många ättlingar till 
assyrier/syrianer, armenier och kaldéer 
som flydde från folkmordet på kristna 
i Osmanska riket 1915.  Med läge nära 
Turkiets och Iraks gränser, järnvägsför-
bindelser till dessa länder och till met-
ropolen Aleppo samt infrastruktur som 
olika folkgrupper byggt upp tillsam-
mans, blev Qamishli en viktig knut-
punkt för handel och transport.

Under PYD har Qamishlis skolsys-
tem påtvingats kurdiska som under-
visningsspråk, läroplaner anpassats till 
Öcalans ideologi och kurdisk milis stor-
mat assyriska/ syrianska skolor. De är 
exempel på hur Rojava inte har levt upp 
till beskrivna ideal. Värre är att YPG, 
enligt uppgifter från Amnesty, har 
bränt ner icke-kurdiska byar, demole-
rat hus och hotat peka ut invånare som 

terrorister inför USA om de inte lämnar 
sina hem. Då var världens ögon rikta-
de mot Islamiska Staten (IS) som öppet 
skröt om sina groteska förbrytelser.

Obama satsade på YPG som mark-
trupper mot IS. Ett skäl var det mod 
kurdiska styrkor visade i slaget om Ko-
bane, liksom i Irak efter IS massmord 
på folkgruppen yazidier 2014. Viktiga-
re var att YPG var mer villiga att dela 
kontroll med Assad, även jämfört med 
lokala rebellgrupper som samma år 
drev ut jihadister ur delar av västra Sy-
rien, och brigader i Fria Syriska Armén 
(FSA) som stred på kurdernas sida mot 
IS i Kobane. Det passade Obamas kärn-
vapenavtal med Irans regim, som back-
ar upp Assad. Så uppgick YPG hösten 
2015 i Syrian Democratic Forces (SDF) 
med amerikanskt beskydd och vidgad 
etnisk bas. 

Samtidigt fortsatte YPG:s ökända 
tvångsrekrytering. Enligt en FN-rap-
port rekryterades även barnsoldater så 
unga som 13 år. Protokollet OPAC, mot 
användning av barn i krig, har signe-
rats hos FN av 170 stater inklusive USA. 
Rojava var aldrig en stat och ansåg sig 
kanske inte bundet härav. Däremot har 
bland andra Syrisk-ortodoxa kyrkan, 
Armeniska apostoliska kyrkan och As-
syriska Demokratiska Organisationen 
uttalat sig skarpt mot rekryteringsla-
garna och krävt att kristna skolor i om-
rådet lämnas i fred.

 Turkiet, som länge styrdes av junta 
och inte erkände kurder som folk (och 
ännu förnekar folkmordet på kristna), 
är sedan 1978 i väpnad konflikt med 

PKK. Obamas kritiker varnade att 
hans strategi mot IS gjorde turk-syriska 
gränsen till en krutdurk. Ändå uppnåd-
de SDF, med klart fläckade metoder, i 
nästan en tredjedel av Syrien ett spänt 
lugn med chans till något som liknade 
ett vanligt liv. 

 Mycket har nu förstörts av Turkiets 
operation. Den startade 9 oktober, tre 
dagar efter att Trump kallat hem USA:s 
soldater och har redan fått omkring 
200 000 civila på flykt. Den 2 novem-
ber satte USA upp en ny bas i Qamishli. 
Om det kan lindra katastrofen på sikt 
återstår att se. I en attack 11 november, 
som IS tagit på sig, mördades den arme-
nisk-katolske prästen Hovsep Bidoyan 
och hans far på visit från Qamishli till 
Deir ez-Zor. Samma dag detonerade tre 
bomber i Qamishli, som dödade sex ci-
vila och skadade ett fyrtiotal.

Det skjuter över målet att hävda att 
Turkiet inte har något alls att göra i Sy-
rien. Turkiet huserar runt fyra miljoner 
syriska flyktingar och har, liksom EU, 
ett legitimt intresse att fördrivna ska 
kunna återvända. Erdogans ”säkerhets-
zon” kräver dock tvångsförflyttning 
av civila. Det strider mot humanitär 
sedvanerätt, uttolkad i Röda Korsets 
regel 129, och mot artikel 49 i fjärde 
Genèvekonventionen som Turkiet sig-
nerat.

Höstens vinnare heter Vladimir 
Putin. Ryssland säljer vapen till både 
Assad och Erdogan, bombar sjukhus 
och internflyktingar i Idlib-provinsen i 
medieskugga och tar över som medlare 
när den fria världen abdikerat. Frågan 

ställs om folkrätten mist sin mening i 
Syrien.

För Syriens opposition är det ett 
moraliskt nederlag att resterna av FSA 
blivit Erdogans fotsoldater och alltmer 
islamiskt extrema. Från staden Ka-
franbel, känd för muralmålningar mot 
regimen, sprids nu en teckning där en 
syrisk motståndsman muterat till en ro-
bot som Erdogan styr med fjärrkontroll. 

På våra breddgrader krigar vi med 
ord. Källkritik och inlevelse kräver 
mer av oss. Innan det fanns Facebook 
eller Twitter rasade kriget på Balkan. 
Då framhöll journalisten Per Svensson 
i Expressen att ett ställningstagande 
inte främst bör gälla någon, utan något, 
nämligen värden och normer. Det kan 
leda till stöd för en sida i konflikten, 
vilket i så fall är ”sekundärt, villkorligt 
och provisoriskt”. När alla eller de flesta 
agerar tvivelaktigt är det ”nödvändigt 
att slå vakt om och instrumentalisera 
moralen i politiken” 

En hållning till Syrien där universel-
la mänskliga rättigheter kommer först 
är angelägen i Sverige, som har många 

flyktingar från olika berörda etniska 
grupper. De flesta av dem har inget an-
svar för vad som gjorts av deras lands-
män och av ledare som de inte har valt.

Sista fästet där IS besegrades av SDF 
var Deir ez-Zor. Provinsens arabiska 
majoritet hade stor del i befrielsen och 
en sorts civilt styre har skapats. Om 
SDF lämnar sina posteringar nu blir det 
Assads trupper, Irans miliser och kan-
ske förrymda IS-fångar som istället tar 
deras plats. Fredliga demonstrationer 
pågår och det ropas ”Eufrat är frihetens 
land, plundrare inte välkomna, ner med 
Assad!”. Här syns kanske ett frö till vad 
Syrien kan ha en dag i framtiden, trots 
att kriget skurit upp sår som kommer ta 
väldigt lång tid att läka.

TEXT Firel Danho & David Munck
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 ■ FOLKRÄTT  ■ FOLKRÄTT
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 ■ KÄRNKRAFT  ■ KRÖNIKA

Tankeförbudet
EFTER KÄRNKRAFTSOLYCKAN 
I TJERNOBYL kriminalisera-
de Sverige förberedande 
åtgärder som åtogs i syfte 
att upprätta kärnkraftsreak-
torer. Det möttes av stark 
kritik från forskare som fick 
det svårt att forska kring 
kärnteknik, utan att riskera 
fängelsestraff. 

SUCCÉSERIEN ”Chernobyl” 
har återigen väckt den kontro-
versiella debatten om kärnkraft 

till liv. Bland annat diskuteras det hur 
härdsmältan påverkade omvärlden. I 
Sverige, två dagar efter olyckan, rappor-
terade dåvarande Statens strålskyddsin-
stitut (nu Strålsäkerhetsmyndigheten) 
om ökad radioaktiv strålning i alla lan-
dets tolv kärnkraftverk. Rapporten om 
de ökade strålningsnivåerna resulterade 
i att den dåvarande regeringen föreslog 
ändringar i kärntekniklagen. Förut-
om att ett förbud mot uppförandet av 
kärnreaktorer infördes, var den mest 
kritiserade ändringen den så kallade 
”tankeförbudsparagrafen” som fanns 
i lagens 6 §. Tankeförbudet var straff-
sanktionerat och innebar förbud mot 
att ”utarbeta konstruktionsritningar, 
beräkna kostnader, beställa utrustning 
eller vidta andra sådana förberedande 
åtgärder i syfte att inom landet uppföra 
en kärnkraftsreaktor.”. I en proposition 
från 2006 om upphävandet av tankeför-
budet konstaterade dåvarande miljömi-
nister Lena Sommestad att syftet med 
paragrafen inte var att hämma forsk-
ningen på kärnteknikområdet, men att 
förbudet fick sådan effekt i praktiken. I 

en motion från 2005 av moderaternas 
Tobias Billström om avskaffandet av 
tankeförbudet framgick att ett hundra-
tal professorer runt om i landet gjorde 
upprop till regeringen om avskaffandet. 
Forskarna hävdade att möjligheten att 
presentera nya förslag för användning 
av kärnteknik var omöjlig utan att ris-
kera fängelse. Billström menade att 
paragrafen uppfattades vara oförenlig 
med 1 kap. 1 § yttrandefrihetsgrund-
lagen, som garanterar den enskilde att 
kunna ”offentligen uttrycka tankar, 
åsikter och känslor och i övrigt läm-
na uppgifter i vilket ämne som helst”. 
På grund av den anledningen fick pa-
ragrafen öknamnet som Sommestad 
ansåg gav ”oönskade associationer i en 
demokratisk kontext.”, vilket motive-
rade avskaffandet. Anledningen till att 
paragrafen uppfattades som odemo-
kratisk var att den hade misstolkats. 
Utifrån lagrummets förarbeten från 
1986 skrev dåvarande miljö- och ener-
giminister Birgitta Dahl att ”bestäm-
melsen inte kommer att inkräkta på 

vare sig det tekniska utvecklingsarbetet 
eller möjligheterna till fri opinionsbild-
ning.”. Paragrafens syfte var att klar-
göra de politiska mål regeringen hade 
utfärdat gällande kärnkraft, nämligen 
dess framtida avvecklande. Genom att 
förbjuda och straffbelägga förberedel-
sen av kärnkraftverk skulle målen mer 
effektivt kunna förmedlas. Att använ-
da straff som en taktik för att klargöra 
politiska riktlinjer har minst sagt kriti-
serats. Inom straffrätten argumenteras 
ofta för att kriminalisering inte ska ske 
för att markera att “man ser allvarligt på 
saken” eftersom att en överkriminalise-
ring kan leda till allmänt missnöje. Och 
ett missnöje uppstod. Regeringen bor-
de förstått att “andra” åtgärder skulle 
kunna uppfattas som att det även avsåg 
forskning kring kärnteknik. Kritiken 
mot tankeförbudsparagrafen är därför, 
i min mening, befogad. 

TEXT Sara Passandideh
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“Det beror på”
JURIDIK ÄR NÅGOT SOM 
BERÖR OSS alla i varda-
gen. Avtal skrivs, avtal sluts. 
Rättigheter ger oss skydd. 
Allt detta utan att vi ägnar 
någon större tanke åt det. 
Självklart berör även andra 
akademiska vetenskaper 
vårt vardagliga liv men inte 
lika utbrett och ofta som 
juridik.

DESSA små juridiska detaljer är 
kanske inget gemene man tänker 
på, men är saker någon med ett 

juridikintresse (Hej jur studs!) kan gå 
och lägga ner tid på att fundera över. 
Framförallt kring medialt uppmärksam-
made mål.

Sommarens stora juridiska brottmål 
har varit misshandelsdomen mot den 
amerikanska artisten A$AP Rocky. Frå-
gorna har varit många, nödvärn eller 
inte nödvärn? Kan statsministern och 
regeringen påverka processen? Mitt i 
allt detta finns ett amerikanskt statsö-
verhuvud som twittrar om målet så att 
det får internationell spridning. Särskil-
da sändebud sätter diplomatisk press 
på Åklagarmyndigheten och riksåkla-
garen Petra Lundh med önskemål om 
omedelbar frigivning. Riksåklagaren 
fick sakligt svara på hur svenska dom-
stolar fungerar och att det inte är möj-
ligt av henne att ta beslut om frigivning.

Utan att analysera fallet djupare är 
det rent juridiskt rätt trivialt, en miss-
handel. Men omständigheterna kring 
fallet (lång häktning och internationell 
press om frisläppning m.m) gör det in-
tressant i ett processrättsligt perspektiv.

Det är just dessa stora mål som tas 
upp i diskussioner på vänners sociala 
medier. Oftast med stark patos om hur 
samhället/staten/rättsväsendet är på 
väg åt fel håll. Oftast är det sexualbrott 
eller diskussioner om straffet för det 
diskuterade målet var rättvist eller inte, 
med tillhörande känsloargument för 
deras ståndpunkt. Allmänhetens dåli-
ga kännedom om begreppet bevisbörda 
och dess funktion är tyvärr lågt. Detta 
är anledningen till att den mediala de-
batten kring juridik och kända brottmål 
oftast snurrar in sig på mindre viktiga 
detaljer, om ens det.

Med just bevisbörda i åtanke brukar 
jag nämna vid ovan nämnda juridis-
ka diskussioner att det inte går att fälla 
personer utan objektiv fakta, även känt 
som bevis. Att åklagarens uppgift är att 
lägga fram bevis som hen anser sig vara 
tillräckligt för fällande dom. Vidare att 
domaren dömer efter gällande rätt. Det-
ta bemöts oftast med åsikter kring straff-
skala m.m. som kontras bäst med en 
fråga om vilket politiskt parti personen 
röstat på och vart partiet står i frågan. Då 
blir motparten oftast ställd och det finns 
ypperligt läge om att påminna om att 
det är riksdagen som stiftar lagarna, inte 
domstolarna och “juristerna”.

En annan klassiker är att en vän hör 
av sig och vill diskutera sin väns arbets-

rättsliga situation på jobbet och frågar 
dig om din syn på saken, pro bono. I 
detta fall räcker det gott med att fråga 
om vännens vän är med i facket, om 
inte så råd den att gå med i facket då det 
uppenbarligen finns risk för tvist.

Med allt detta sagt bör inledningen 
på ditt svar i en diskussion kring juridik 
och stora diskuterade brottmål alltid 
börja med ”Det beror på …”.

TEXT Harri Korhonen
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 #rättslösa
HAND I HAND OCH MED FÖRTEJPANDE MUNNAR med tex-
ten ”#rättslösa”, har kvinnor och icke-binära samlats utan-
för polisstationer för att demonstrera mot ett rättssystem 
där de flesta sexualbrott som begås inte leder till åtal. 
iusbärarens Cornelia Frank har tittat närmre på frågan. 

DET började med ett inlägg i so-
ciala medier under hashtaggen 
rättslösa. Inlägget kritiserade 

att 90–95 procent av de 65 pågående 
utredningarna av sexualbrott på en po-
lisstation i Stockholm aldrig kommer 
att leda till något åtal. 65 stycken kvin-
nor, motsvarande antalet pågående ut-
redningar, ställde därför upp sig på led 
utanför polisstationen i en tyst demon-
stration. 

Detta initiativ blev upphovet till en 
rörelse som snabbt spred sig över Sveri-
ge. Under några dagar skapades det lo-
kala grupper för att mobilisera deltaga-
re till liknande demonstrationer. Under 
hösten 2019 hölls det demonstrationer 
utanför polishus i ett 30-tal städer runt 
om i landet. 

Initiativet bakom upproret är den fe-
ministiska tankesmedjan Gardet. Syftet 
med manifestationerna är att kritisera 
rättssystemet och belysa antalet utred-
ningar om sexualbrott som läggs ner. 
Men syftet är inte bara att hålla demon-
strationer, det är även att skapa långsik-
tig förändring för de tusentals offer som 
utsatts för och anmält brott. Istället för 
att få upprättelse efter att delat med sig 

av sin historia möts de av ett brev med 
budskapet om att ”förundersökning 
läggs ner”. 

Självklart handlar det om bevis. Som 
inte finns, eller som inte är tillräck-
ligt starka. Ord står mot ord, och vitt-
nen saknas. Givetvis ska det vara högt 
ställda beviskrav för att ingen oskyldig 
ska dömas, det är kärnan i straffrätten. 
Men bara för att det inte går att bevisa 
i rätten, betyder det inte att brottet inte 
ägt rum. Bakom nedlagda förundersök-
ningar finns det en utsatt individ som 

känner sig misstrodd, utelämnad och 
besviken på att rättsstaten inte lyckades 
skipa rättvisa. 

Jag har själv fått ett liknande brev 
från Polisen om att förundersökningen 
läggs ner. Detta var visserligen ingen all-
varlig händelse i fråga, men fortfarande 
helt klart över gränsen för vad som är 

ett lagligt beteende. Innan jag började 
studera juridik, och innan normför-
ändringen som #metoo skapade, hade 
jag troligtvis aldrig reflekterat över att 
det uppvisade beteendet hade en chans 
att kategoriseras som olagligt. 

Så jag anmälde, trots att jag egentli-
gen visste att anmälan inte skulle leda 
någonstans. Med statistiken över an-
mälda brott i bakhuvudet var jag helt 
säker på att utredningen skulle läggas 
ner vilket mycket riktigt skedde. Vad 
sänder detta för signaler till både of-
fer och förövare? Jo, att en anmälan 
inte gör någon skillnad. Offret får inte 
någon upprättelse, och förövaren kan 
fortsätta sitt lagstridiga beteende utan 
någon konsekvens. Denna uppgiven-
het inför rättssystemets möjligheter att 
skipa rättvisa är för en rättsstat riktigt 
allvarligt. 

Som juriststudent får jag, som säkert 
många andra, ofta frågan om vad felet 
är med det svenska rättssystemet där 
förövare går fria och straffen för sex-
ualbrott är låga. Då hamnar jag ofta i 
försvar, och börjar argumentera för att 
kritiken inte är berättigad. Att det är 
mycket mer komplicerat än så, att det 

handlar om bevis och rekvisit som ska 
uppfyllas. Att Sverige visst har ett fung-
erande och oberoende rättssystem med 
rättigheter för den utsatte som saknas i 
andra länder. Att det handlar om rätts-
säkerhet, och om oskyldighetspresum-
tion. 

Dock fastnar detta försvar alltid lite i 
halsen. Det går inte att bortse från sta-
tistiken över anmälda brott som inte 
leder till åtal. Över de brott som kan-
ske hade lett till åtal om polisen haft 
mer resurser och kompetens för att lösa 
dessa komplicerade brott. Att använda 
rättssäkerhet som ett argument till var-
för många sexualbrott aldrig klaras upp 
blir helt bisarrt. Det leder till tanken 
om vem som egentligen skyddas i vårt 
rättssystem. Var finns rättssäkerheten 
för den utsatte? Allmänhetens kritik är 
trots allt inte så svår att förstå. 

Statistik visar att endast fem av 100 
anmälningar om våldtäkt har lett till 
en fällande dom under de senaste åren. 
Brottsförebyggande rådet fick därför i 
uppdrag av regeringen att undersöka an-
ledningen. Resultatet av den utredning 
som presenterades tidigare i år gällande 
uppklaringsfrekvensen för brottet våld-
täkt visade på att nästan hälften av de 
anmälningar som fanns saknade förut-
sättningar för att klaras upp, oberoende 
av hur bra åklagare och polis arbetade. 
Enbart en tredjedel berodde på bristande 
bevis. Resten på andra omständigheter, 
såsom att det var omöjligt att identifiera 
gärningspersonen eller att rekvisiten för 

våldtäkt inte var uppfyllda. 
Resultatet visade dock även på bris-

ter i en av tio utredningar. Bristerna 
som identifierats gällde för långa ut-
redningstider och otillräckliga utred-
ningsåtgärder. Därför var beskedet som 
kom i somras om att polisen satsar mer 
resurser på särskilt utsatta brottsoffer 
extra välkommet. Det meddelades att 
300 miljoner kronor läggs på satsning-
en. Utredningstiderna ska kortas och 
kvaliteten ska höjas. Enligt polisen är 
syftet med satsningen att öka antalet ut-
redningar som leder till åtal. 

Det meddelades också under hösten 
att Polisen i norra Stockholm har ska-
pat en ny specialgrupp med inriktning 
på sexualbrott. Även denna satsning har 
som uttalat syfte att förkorta handlägg-
ningstiderna och att fler utredningar 
ska leda till åtal. Detta är givetvis en 
reaktion på de granskningar som före-
kommit i media, men det skapar defini-
tivt hopp om att fler anmälningar fak-
tiskt kommer att leda till åtal. 

I sammanhanget måste även änd-
ringarna i sexualbrottslagen nämnas. 
Än är det för tidigt att mäta hur lagänd-
ringarna som infördes i samband med 
den så kallade samtyckeslagen påver-
kat brottsutredningarna, och om änd-
ringarna har chans att påverka antalet 
nedlagda sexualbrottsutredningar, men 
självklart finns det en förhoppning om 
det. Det finns dock några exempel på att 
lagändringarna faktiskt gett konkreta 
effekter i domstol. Under året meddela-

de HD sin första dom i ett mål där för-
övaren dömdes för oaktsam våldtäkt. 
Detta rättsfall visar på att oaktsamhets-
rekvisitet som infördes i samband med 
samtyckeslagen gett effekt.

För att återgå till initiativet #rätts-
lösa, så är det kanske enkelt att endast 
avfärda höstens demonstrationer med 
hänvisning till att lag är lag, och att det 
inte finns så mycket att göra åt rådande 
system. Men demonstrationerna är mer 
än så. De är ett kvitto på hur allmän-
heten ser på rättssystemet. Demonstra-
tionerna under #rättslösa speglar precis 
den uppgivenhet som många har upp-
levt efter att ha anmält ett sexualbrott 
som inte klaras upp. 

Det är starka och fruktansvärda 
berättelser som finns att läsa under 
hashtaggen. Om individer som blivit 
misstrodda, och gett upp tanken på att 
någonsin få upprättelse. Demonstratio-
nerna har visat att dessa fall inte enbart 
är siffor och statistik, utan individer 
som inte längre känner förtroende för 
rättsstaten. Detta borde i högsta grad 
tas på allvar. Precis som polisen själv 
skrev i pressmeddelandet om satsning-
en på sexualbrottsutredningar, handlar 
det inte bara om att få fler anmälningar 
att leda till åtal. Det handlar även om 
att återupprätta förtroendet för Polisens 
arbete och i sin tur för rättssystemet. 

TEXT Cornelia Frank

Väntan på upprättelse för de

 “ Vad sänder detta för signaler till både 
offer och förövare? Jo, att en anmälan inte 
gör någon skillnad.
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Happy  
TaXmas
I STOCKHOLMS innerstad har 

man med juldekorationer börjat 
pynta och i NK:s julefönster lyser 

grannar med doft av pepparmynta. För-
bi Hamngatan till kontoret du går, och 
på skrivbordet ligger en liten klapp som 
du får. Chefen hon tackar för arbetsin-
satsen glatt, du grips av panik och und-
rar ”innebär gåvan mera skatt?”. 

Före år 2004 hade Sverige en gåvo-
skatt som reglerades i lagen om arvskatt 
och gåvoskatt. Efter ett förslag från den 
dåvarande regeringen slopades arvs- 
och gåvoskatten. De främsta argumen-
ten för avskaffningen var att skatterna 
hade kritiserats på grund av orättvi-
seskäl och att det administrativa förfa-
randet kostade mer än vad intäkterna 
medförde. Idag regleras skattefriheten 
för gåvor i 8 kap. 2 § inkomstskattelagen 
(IL). Skattefriheten gäller dock inte för 
så kallade remuneratoriska gåvor, vilket 
är gåvor som ges till någon som utfört 
en viss prestation. Anledningen är att 
sådana gåvor jämställs med ersättning 
för utfört arbete. Men (som professorer-
na på programmet ofta säger), ingen re-
gel utan undantag. I 11 kap. 14 § IL kan 
utläsas att vissa gåvor till anställda är 
undantagna från skattepliktig inkomst, 
bland annat ”julgåvor av mindre värde 
till anställda”. I doktrinen fastställs att 

skattefriheten motiveras av att julgå-
vorna anses vara av personalvårdande 
karaktär och att sådana förmåner är 
skattefria. 

I en sekulär stat som Sverige är det 
underligt att, inom lagens ramar, särbe-
handla gåvor som härrör från en kristen 
högtid. Förvisso kom regeln till i 1928 
års kommunalskattelag, under en tid då 
protestantismen hade större betydelse. 
Men dagens Sverige är mångreligiöst. 
Enligt Utrikespolitiska institutet är is-
lam den näst största religionen i Sverige, 
trots detta förekommer ingen skattefri-
het för gåvor till anställda under den 
muslimska högtiden Eid al-fitr. Genom 
lagrummet sätts sekularismens syfte, 
nämligen att garantera jämlikhet för 
alla religioner, ur spel. Om vi därför ska 
ha kvar lagrummet krävs att alla religi-
ösa högtider får samma behandling.

Något som dock är viktigt att beak-
ta är att julen, till skillnad från många 
andra religiösa högtider, är starkt kom-
mersialiserad. Det är sällan julen för-
knippas med kristendomen i lika stor 
utsträckning som Eid al-fitr förknippas 
med islam. Kommersialismen av julen 
kan motivera avdragsrätten för julgå-
vor, men frågan är då varför enbart jul-
gåvor är skattefria? Många arbetsplat-
ser har sommargåvor som lämnas till 

anställda innan sommaren börjar, som 
dock inte är skattefria. Är dessa gåvor 
inte ”av personalvårdande karaktär”? 
Vad är det som egentligen motiverar 
ett undantag för just julen? Jag kan inte 
hitta en sådan motivering. 

Ifall att lagförslaget om skattefrihet 
för julgåvor hade lagts fram i dagens se-
kulära Sverige hade det antagligen inte 
fått lika stort gehör som på 1920-talet. 
Lagrummet är för det första svårt att 
motivera ur ett jämlikhetsperspektiv; 
varför ska vi medge skattefrihet för just 
denna religiösa högtid? Och för det an-
dra finns det inget som berättigar att 
julgåvor ska undantas från beskattning 
medan andra gåvor till anställda ska 
beskattas, båda är ju av personalvår-
dande karaktär. Lagrummet är därför 
föråldrat, men eftersom att det inte 
finns några tecken på att skattefriheten 
försvinner inom närmsta tid uppmanar 
jag arbetsgivare att fortsätta uppta rol-
len som jultomte. 

TEXT Sara Passandideh

ILLUSTRATION Fredrika Lageryd

Julklappstips som  
räddar både julen  
och klimatet
VILL DU GE DINA NÄRA OCH KÄRA julklappar, samtidigt 
som du tänker på miljön och känner dig trött på konsum-
tionshetsen? Du är inte ensam. Vi hjälper dig med förslag 
på miljövänliga julklappar. Dessutom är tipsen nedan 
anpassade för student-budget. Från oss alla, till er alla  
– GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!  

Pre-loved 
Kläder, böcker och leksaker är populära 
att ge bort i julklapp. Varför inte köpa 
second hand? Det är fantastiskt val för 
dig som vill rädda klimatet och samti-
digt göra någon glad. Begagnade kläder 
sparar upp till 97 procent av energin 
som skulle använts för att tillverka nya 
kläder. Om du planerar att ge bort be-
gagnade leksaker, undvik att köpa såna 
som är tillverkade för 2013. Annars kan 
du råka köpa något som innehåller far-
liga kemikalier som nu är förbjudna. 

Personligt 
Att ge bort något du själv har skapat är 
oftast uppskattat. Det visar att du har 
lagt ner din tid för att göra personen 
glad! Ett tips är att köpa ekologiskt dryck 
med ett passande glas eller en kopp som 
du gör personlig. Måla eller skriv ett 
budskap till personen som får julklap-
pen. Du kan även köpa prydnadssaker 
second hand och omdesigna så att de 
blir mer personliga. Om du föredrar att 
ge något smarrigt kan en hemkokad sylt 
eller goda kakor vara perfekt. Är du en 
magiker i köket kan du ge bort en mid-

dagsbjudning, eller frukost på sängen 
om du har någon lämplig att ge den till. 

Pamper yourself eller någon 
du tycker om 
Med vardagskrav, mörker och kyla som 
leder till trötthet och nedstämdhet, bör 
vi vara extra snälla mot oss själva och 
andra. Med ett hemmaspa kan du få 
riktig vardagslyx. Släck ner, tappa upp 
riktigt varmt vatten i badkaret och tänd 
levande ljus. Väldoftande ekologiska ol-
jor, ansiktsmasker och saltskrubb kan 
du lätt kan tillverka själv, istället för att 
köpa i butik. Behåll dem själv eller ge 
bort ett hemmaspa-kit till någon som 
behöver varva ner.

 
En gåva till en välgörenhetsor-
ganisation eller engagera dig   
Du kanske föredrar att göra något bra 
för världen istället för att ge bort ett pa-
ket? Att ge ett litet bidrag eller en del av 
sin tid är att engagera sig för andra. På 
det sättet kan du ta ansvar för sakfrågor 
som du tycker är viktiga, och gör för-
hoppningsvis världen lite bättre varje 
dag.  

Julklappsleken 
Julklappsleken är ett vinnande koncept 
för att slippa konsumtionshetsen. Allt 
ni behöver är en tärning, tidtagare och 
julklappar. Så här går spelet till:  

 ■ Först måste sällskapet komma över-
ens om antalet julklappar varje delta-
gare ska ta med sig samt hur mycket de 
får kosta. Man behöver inte lägga stora 
pengar – huvudsaken är att ha roligt!

 ■ Sätt er kring ett bord eller i en ring 
på golvet och lägg alla paket i mitten. 

 ■ Kasta en tärning. Slår man en 1:a el-
ler 6:a på tärningen får man välja vilket 
paket som helst från högen. Får man 
någon av övriga siffror går turen direkt 
vidare till personen efter. Spelet tar slut 
när alla paket tar slut.

 ■ Sätt tidtagaren på 10-15 minuter, 
beroende på antalet spelare. Ingen 
av spelarna får se tidtagaruret. Spelet 
fortsätter som tidigare men denna gång 
får sällskapet ta paket ifrån varandra. Ta 
det paket som lockar dig mest!

 ■ När tiden är ute är spelet slut. Någon 
kommer att ha fler paket än de andra 
och har man riktig otur står man där 
med inga paket alls. Nu öppnas julklap-
pen – något som kan bli riktigt skojigt!

TEXT Firel Danho
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iusgejmaren:  
tre juridikspel för jullovet
Med tanke på hur mycket film och tv som utgår från 
advokatyrket skulle man bli förlåten om man trodde det 
såg likadant ut inom spelvärlden. Men för den som vill 
försvara digitala brottslingar, eller sätta dit dem, kan man 
behöva leta ganska länge. iusbärarens frilansande tv-
spelsguru tipsar om tre som åtminstone kittlar den nerven.

Judgement (Playstation 4)
Även om huvudkaraktären bara är re-
gelrätt jurist i spelets absoluta början, 
utgår den ändå från advokatyrket. Den 
begåvade advokaten Yagami sadlar 
nämligen om till privatdetektiv när han 
inser att en klient han lyckats få friad för 
mord, begår ytterligare ett mord. Det är 
ett betydligt mer action-betonat spel än 
Phoenix Wright, och som jurist-simula-
tor lämnar det en del att önska. Men för 
den som tröttnat på amerikansk krim 
och hellre fantiserar om hårdkokta de-
tektiver på glid i det japanska samhället, 
är Judgement en åktur värd att ta. Re-
kommenderas för alla som velat banka 
bus på Tokyos gator iklädd en svinsnygg 
skinnpaj.

Papers, Please (bl.a. Win-
dows, OS X, Linux, PS Vita)
Fast du bara är en kontorsråtta i mäng-
den, längst ut på lagens långa arm, på-
verkar dina beslut fler människor än i 
betydligt mer action-orienterade spel. 
Papers, please, kan med lite illvilja kall-
las “pappersarbetes-simulator”. Spelet 
har simpel grafik och en enkelt upplägg. 
Du är tjänsteman vid gränsen till ett på-
hittat land i forna östblocket, och du ska 
bestämma vilka som kommer in. Har de 
sina papper i ordning kan du stämpla in 
dem utan att göra något fel, men tycker 
du att kvinnan, med tre barn, som stavat 
sitt namn fel förtjänar platsen bättre så 
kan du ta det beslutet, men skyll dig själv 
om hon anger dig för en limpa bröd när 
hon väl kommit över gränsen. Rekom-
menderas för den som gillar att lägga 
pussel med människoöden.

Phoenix Wright: Ace Attorney 
(Fungerar med de flesta kon-
soler, varierar)
Phoenix är onekligen en riktig 
topp-åklagare och, precis som namnet 
antyder, har han oftast rätt. Serien är en 
så kallad visual novel, där ditt uppdrag 
som spelare är att undersöka brottsplat-
ser, och grilla vittnen i rätten. Det gäller 
att lyssna noga på vad som sägs, och har 
du varit uppmärksam och lagt ihop ett 
och ett, kan du sedan peka ut motsägel-
ser i vittnesmålen. Serien är en långkö-
rare med totalt sex spel i huvudserien. 
Genom alla löper en sammanhängan-
de handling, med flera förvecklingar 
och karaktärer som återkommer. Re-
kommenderas för den som gillar stora 
mängder text och känna sig smart.

TEXT Julian Evans

Pressgrannar
I en notis i iusbäraren nr 1/2019 om resning för ett 
ensamkommande flyktingbarn råkade Förvalt-
ningsrätten i Malmö benämnas ”Förväntningsrät-
ten”. Detta uppmärksammas i oktobernumret av 
Grönköpings Veckoblad, som i sin stående sektion 
”Pressgrannar” citerar tokroliga felskrivningar 
från media. ”Förväntansfull” är rubriken över cita-
tet ur iusbäraren som återges.

Bok om mordet  
på Zaida

Zaida Catalán, alumni från JF Stockholm och 
år 2009 kandidat för Miljöpartiet i EU-va-
let, mördades 2017 på FN-uppdrag i Kongo. 
Om detta mord har Staffan Lindberg nu gett 
ut en bok på Ordfront förlag. Då Lindberg är 
journalist på Aftonbladet fick en kritiker från 
Expressen, Hynek Pallas, recensera boken i 
Aftonbladet (19 oktober). Kongo har 64 pro-
cent av världens produktion av kobolt, skriver 
recensenten och anknyter till teman som en-
gagerade Zaida. ”Gruvdriften i staden Kolwezi 
som Lindberg besöker är avgörande för Apple, 
Tesla och elsparkscykelbolag – men involverar 
barnarbete och kinesisk kolonisering… Och 
självfallet fanns även denna industri med bland 
sakerna som Catalán tittade närmare på.”

Hans Danelius  
1934–2019
Sveriges främste expert på mänskliga rättigheter 
(MR) har avlidit. Hans Danelius var på 60-talet fö-
redragande i Europarådets MR-kommission och var 
ledamot från 1983 fram till 1999 då kommissionens 
verksamhet fördes in under Europadomstolens be-
redning. Samtidigt gjorde han karriär på UD, var 
svensk ambassadör i Haag 1984-88, och därefter 
justitieråd i HD fram till pensionen. Han hade fle-
ra uppdrag för Sverige i FN. Hans mest kända bok 
”Mänskliga rättigheter i europeisk praxis” kom i 
senaste upplagan 2015 och redogör, såsom anges i 
förordet, för Europarättens MR-utveckling sedan 
de ”talrika övergreppen mot enskilda människor i 
många europeiska länder både under mellankrigs-
tiden och under andra världskriget gjorde det till 
en angelägen uppgift att söka förhindra liknande 
händelser i framtiden”. Hans bok som heter bara 
”Mänskliga rättigheter” har ett mer universellt per-
spektiv, inkluderande FN:s konventioner. Att  sist-
nämnda bok är tunnare och inte uppdaterad sedan 
1993 speglar vår tids brist på framsteg i globala 
MR-institutioner. När detta förändras får någon an-
nan än Hans Danelius leva att komplettera den rik-
liga doktrin han efterlämnar.

Australisk abortlättnad
Som sista delstat i Australien har New South 
Wales legaliserat abort, efter en långdragen de-
batt. I underhuset i Sydney röstade 59 för, och 
31 emot varav många från liberala partiet. För 
gröna partiet sa Jenny Leong att abort ”inte är 
ett beslut som en kvinna fattar lättvindigt” men 
att hennes val ska respekteras. Också för arbe-
tarpartiet röstade de flesta ja; ledamoten Penny 
Sharpe kommenterar att förbudet tog 119 år att 
häva. Sydneys ärkebiskop Anthony Fisher ser 
detta som en mörk dag för New South Wales 
som ”avskaffade dödsstraff 1955 och därefter 
inte har tillåtit något dödande”. Sydney Mor-
ning Herald skriver att sena aborter, som är 
medicinskt och etiskt mer komplicerade, har 
minskat i andra stater efter legalisering. Abort i 
New South Wales blir nu tillåtet utan specialist-
läkares godkännande t.o.m. vecka 22. I Sverige 
krävs Socialstyrelsens tillstånd efter vecka 18.

TEXT  David Munck
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REBECCA HENRIQUES arbetar som arbetsrättsjurist 
och förhandlare hos Transportföretagen som är en 

samarbetsorganisation för arbetsgivar– och 
branschförbund inom transport näringen. 

Rebecca har juridikexamen och en fil. 
kand. i personal– och arbetslivsfrågor. 
Hon ansvarar även för den årliga sam-
manställningen av Karnovs författ-
ningssamling i arbetsrätt. 

FRÅGA  
arbetsrättaren  
REBECCA

 ■ ARBETSRÄTT
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Har du också en  arbetsrättsfråga som du vill få svar på?Mejla till arbetsratt@jurstud.com

 ■ ARBETSRÄTT

FRÅGA
Hej, jag undrar vad en arbetsgivare ska göra vid 
missbruk av alkohol och droger på arbetsplatsen?

FOTO Niklas Bolin Djanaieff

SVAR
Tack för din fråga!

Det finns många saker som en ar-
betsgivare kan göra förebyggande för 
att verka för en alkohol- och drogfri 
arbetsplats, men även i det akuta skedet 
när en anställd kommer påverkad till 
arbetet. Mitt svar blir därför av övergri-
pande karaktär. 

En självklar utgångspunkt är att al-
kohol och droger inte hör hemma på 
arbetsplatsen. Juridiskt sett har arbets-
givaren ansvar för att säkerställa en god 
arbetsmiljö och har därför en rättighet 
såväl som en skyldighet att se till att ar-
betsplatsen är fri från alkohol och dro-
ger.

Som en del i det systematiska arbets-
miljöarbetet ska arbetsgivaren verka fö-
rebyggande för att se till att arbetsplat-
sen är säker för alla anställda. Om det 
skulle visa sig att en anställd har pro-
blem med alkohol och/eller droger ska 
arbetsgivaren utreda detta dels utifrån 
sitt arbetsmiljö- och anpassningsansvar, 
dels utifrån reglerna om arbetsgivarens 
rehabiliteringsansvar (om det rör sig 
om alkoholsjukdom). Arbetsgivarens 
anpassnings- och rehabiliteringsansvar 
kan ta sig olika uttryck beroende på ar-
betsgivarens storlek, resurser och orga-
nisation. 

Det är lämpligt och vanligt förekom-
mande att företag har riktlinjer och/
eller en handlingsplan över vem som 
ansvarar för vad och hur man ska agera. 
Detta kan exempelvis framgå i en alko-
hol- och drogpolicy för att på ett tydligt 
sätt klargöra vem som ansvarar för vad 
i anpassnings- och rehabiliteringsarbe-
tet. Exempel på åtgärder som kan ingå 
i anpassnings- och rehabiliteringsarbe-
tet är kamratstöd, behandlingskontrakt 
med alkoholtester, terapisamtal, sär-
skild handledning, anpassade arbets-
uppgifter och arbetstider med mera. 
Om rehabiliteringen avser åtgärder av 
medicinsk eller social natur, som t.ex. 
sjukgymnastik, samtalsterapi eller al-
koholavvänjning, ska det bekostas av 
landstinget eller kommunen. Det inne-
bär att arbetsgivaren inte har någon 
skyldighet att bekosta medicinsk re-
habilitering. Det förekommer dock att 
vissa arbetsgivare trots detta bekostar 
denna typ av rehabiliteringsåtgärder, 
exempelvis genom företagshälsovård. 
Arbetsgivaren har då möjlighet att söka 
ersättning för vissa kostnader. 

För det fall att en anställd skulle 
komma till arbetsplatsen onykter eller 
påverkad så är rekommendationen att 
omgående se till att den som uppträder 

påverkad på arbetsplatsen får hjälp hem. 
Efterföljande dag eller så snart det kan 
ske är det lämpligt att ha ett samtal med 
den anställde, gärna tillsammans med 
facklig representant och informera om 
konsekvenserna av det inträffade, samt 
konsekvenserna vid eventuell upprep-
ning. I en sådan uppkommen situation 
är det också bra att informerar den an-
ställde om den hjälp som finns samt att 
göra en uppföljande plan. Att skriftligt 
dokumentera vad som skett, minnesan-
teckningar från mötet, eventuell var-
ning med mera rekommenderas. Detta 
underlag kan bl.a. användas för uppfölj-
ning och att alla inblandade vet vad som 
gjorts och vad som beslutats. 

Notera också att misskötsamhet (att 
vara påverkad på arbetstid) kan leda till 
fara för anställningen. En bedömning 
måste därför göras av arbetsgivaren i 
det enskilda fallet för att avgöra om sak-
lig grund för uppsägning eller avskeds-
grund föreligger. 
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På Vinge uppmuntras alla att göra skillnad.
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