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SÖK TILL HÖSTENS MÄNNISKORÄTTSKLINIK 
 

DEAD LINE 1 AUGUSTI 2019 
 

Denna utlysning vänder sig till studenter vid Jurisprogrammet vid Juridiska fakulteten i 

Uppsala. Det är nu möjligt att ansöka till fakultetens människorättsklinik. Våra 

samarbetspartners för HT19 är Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar, samt Civil 

Rights Defenders. 

 

Höstens klinik kommer att ha två spår; ett migrationsrättsligt och ett allmänt MR-spår. 

Terminen inleds med en gemensam seminarieserie för båda spåren. Vad gäller 

migrationsrättskliniken kommer de studenter som har valt fördjupningskursen migrationsrätt 

under HT19 att ges företräde till det migrationsrättsliga spåret. 

 

För att delta i människorättskliniken ska du ha avslutat T6 eller motsvarande. Skicka en 

intresseanmälan inklusive ett personligt brev i vilket du anger varför du vill delta i kliniken, 

samt vilket spår du föredrar, tillsammans med ett skrivprov (på engelska eller svenska) och 

betygslista till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se senast den 1 augusti 2019. 

 

Deltagandet i höstens människorättsklinik ger inga högskolepoäng. Du kan dock delta i 

kliniken inom ramen för examensarbetet i form av praktik. Om du önskar använda denna 

möjlighet vänligen ange det i din intresseanmälan. 

 

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 kommer studenterna arbeta med 

konkreta juridiska frågor och ärenden nära våra externa samarbetspartners. Alla frågor ska 

ställas till anna.jonsson_cornell@jur.uu.se. 

 

Varmt välkommen med din ansökan! 
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VARFÖR DELTA I EN MR-KLINIK? 

 
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. 
 

BAKGRUND 

 

Människorättskliniken är en fortsättning på det pilotprojekt som genomfördes av Juridiska 

fakulteten tillsammans med Civil Rights Defenders under höstterminen 2016. Projektet är 

finansierat 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, särskilt de medborgerliga och politiska rättigheterna, och stärka utsatta 

människorättsförsvarare. För mer information se: www.civilrightsdefenders.org. 

 

Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar är ett asylrättscentrum som granskar 

lagstiftningen och dess tillämpning. Byrån verkar för en rättssäker asylprocess och erbjuder 

gratis juridisk rådgivning till asylsökande och deras ombud. För mer information se: 

www.sweref.org/. 
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