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UTLYSNING  
FÖR DELTAGANDE I  

 
MÄNNISKORÄTTSKLINIK  

 
ANSÖK FÖRE 1 MARS, 2018 

 
Denna utlysning vänder sig till studenter vid Jurisprogrammet 
vid Juridiska fakulteten i Uppsala. Det finns nu en möjlighet att 
ansöka till fakultetens Människorättsklinik. Kliniken startar den 
16 mars 2018 och löper fram till 31 maj. Kliniken är inte en del 
av Juridiska institutionens utbildningsutbud. Deltagandet ger 
således inga akademiska poäng om det inte sker inom ramen för 
kursen Examensarbete i form av praktik.  
 
Vill du arbeta med mänskliga fri- och rättigheter i praktiken och 
utifrån ett strategiskt perspektiv? Vill du lära dig mer om hur 
organisationer inom det civila samhället arbetar för att stärka 
skyddet för mänskliga fri- och rättigheter för de allra mest 
utsatta i samhället? Vill du utveckla och fördjupa dina juridiska 
färdigheter i samarbete med forskare vid Juridiska fakulteten 
och jurister som arbetar dagligen med MR-frågor? Vill du lära 
dig mer om strategisk processföring? Vill du arbeta tillsammans 
med en av Sveriges ledande MR-organisationer? Genom att 
delta i Människorättskliniken får du möjlighet till allt detta. 
Ansök före den 1 mars 2018.  
 
Kliniken består av workshops som introducerar studenterna till 
avancerat praktiskt juridiskt skrivande, strategiskt 
påverkansarbete, samt etiska frågor. Parallellt med dessa 
workshops, som leds av forskare och lärare vid Juridiska 
institutionen samt företrädare för Civil Rights Defenders, 
kommer studenterna jobba med konkreta juridiska frågor och 
ärenden nära Civil Rights Defenders. De två separata teman för 
denna termin kommer vara samers rättigheter, särskilt samernas 
skydd för samers kulturarv, och rätten till liv enligt EKMR.  
 
För att delta i Människorättskliniken ska du ha avslutat T6 eller 
motsvarande. Skicka en intresseanmälan inklusive ett personligt 
brev i vilket du ange varför du vill delta i Kliniken tillsammans 
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med ett skrivprov (på engelska eller svenska) och betygslista till 
anna.jonsson_cornell@jur.uu.se senast den 1 mars 2018.  
 
Alla frågor ska ställas till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se.  
 

Varmt välkommen med din ansökan! 
 
 
 

BAKGRUND  
 
Människorättskliniken är en fortsättning på det pilotprojekt som 
genomfördes av Juridiska fakulteten tillsammans med Civil 
Rights Defenders under höstterminen 2016 och som 
finansierades av UU Innovation. 2017 finansierades projektet av 
VINNOVA. Syfte är att skapa en organisation och plattform för 
samarbete mellan forskare och lärare, studenter, och 
representanter för organisationer inom det civila samhället som 
arbetar för att stärka mänskliga fri- och rättigheter för de allra 
mest utsatta i samhället. Utgångspunkten för detta är en 
Människorättsklinik som gör det möjligt för juriststudenter att 
fördjupa sig i praktisk juridisk färdighetsträning, 
påverkansarbete och etiska frågor i denna kontext.  
 
Civil Rights Defenders är en oberoende expertorganisation. 
Organisationen bildades 1982 i Stockholm (och hette då 
Svenska Helsingforskommittén) med syfte att försvara de 
mänskliga rättigheterna, och då i synnerhet de medborgerliga 
och politiska rättigheterna, och stärka utsatta 
människorättsförsvarare. För mer information se: 
www.civilrightsdefenders.org. 
 
 
 
 
 
 


