Tid

Måndagen den 21 november 2011, kl 10.00 - 15.00

Plats

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10,
Stockholm

Med stöd av Torsten Söderbergs Stiftelse
Seminarium och paneldebatt i
Stockholm måndagen den 21 november 2011

Program
09.30

Registrering

10.00

Stiftelsens ordförande hälsar välkommen och redogör kort
för stiftelsen och för syftet med seminariet

10.15

Barnen i Rättssamhället

Barnen i
Rättssamhället

Moderator: Peter Nobel, jur.dr., f.d. DO, f.d. expert
i FN:s kommitté mot rasdiskriminering
Paneldebatt med inledningsanföranden av
Simone Ek, Senior advisor, FN:s konvention om
barnets rättigheter
Lena Hellblom-Sjögren, Fil. dr, leg. Psykolog
Anna Singer, Prof. i civilrätt, Uppsala universitet

12.00 - 13.00

Lätt lunch serveras

13.00 - 15.00

Paneldebatten fortsätter med avbrott för kaffe

Stiftelsen Rättsstatens Vänner
www.rattsstatensvanner.se

Barnen i Rättssamhället
Barns beroende av andra sätts inte sällan på prov i olika rättsliga sammanhang, det kan gälla exempelvis i domstolsförhandlingar i samband
med skilsmässa eller vid olika former av sociala ingripanden. Stöd
för barnens rätt i sådana sammanhang ges i lagstiftningen i föräldrabalken, liksom i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna
och Barnkonventionen. Det är likväl belagt i mångfaldiga exempel
att barnen inte sällan blir lidande av att deras rätt inte tas till vara på
ett tillfredsställande sätt av myndigheter och av andra berörda vuxna
samtidigt som de själva, till följd av att de är minderåriga och i underordnad ställning, inte själva kan bevaka sin rätt.
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till ett seminarium om barnens
rätt, vid vilket deras ställning i rättssamhället kommer att belysas. De
antyddda svårigheterna kommer att klarläggas och en diskussion att
föras av sakkunniga personer om olika åtgärder för att stärka barnens
ställning.

Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till aktörer verksamma i familjerätt och barnrätt, domare, advokater, politiker, vetenskapsmän inom
juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som har intresse av
frågor om rätt och rättssäkerhet.
Liksom de seminarier som tidigare har genomförts av Stiftelsen Rättsstatens Vänner kommer detta seminarium att dokumenteras på ett
fylligt sätt.

D
Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till
ett seminarium och paneldebatt
i Stockholm måndagen den 21 november 2011

Som exempel på frågor som kommer att illustreras kan nämnas hur
barn och deras förhållanden behandlas i socialtjänsten och hur hänsynen till barnen kan komma i skymundan för föräldrarnas intressen i
äktenskapliga sammanhang.
Seminariet kommer att genomföras som en paneldebatt med inledningsanföranden av paneldeltagarna.
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden
som har betydelse för rättssäkerheten i samhället. För att genomföra
det aktuella seminariet har stiftelsen fått stöd av Torsten Söderbergs
Stiftelse.

Deltagande är gratis

Anmälan görs senast 16 november 2011
till stiftelsens sekreterare
(070-735 62 78 eller ewa@waites.se)

