Stiftelsen Rättsstatens Vänner bjuder in till seminarium och paneldebatt
i Göteborg fredagen den 19 maj 2017 kl 09.00-15.00
Stiftelsen Rättsstatens Vänner har till uppgift att belysa förhållanden som ur just rättsstatlig synpunkt har
betydelse för rättsutvecklingen i samhället. För att genomföra det aktuella seminariet har stiftelsen fått stöd av
Torsten Söderbergs Stiftelse. Seminariet är avgiftsfritt. Det riktar sig till domare, advokater, åklagare, polis,
politiker, vetenskapsmän inom juridik och samhällsvetenskap liksom till andra som har intresse av frågor om rätt
och rättssäkerhet.

Rätten till asyl
I Drottningsalen, Hotell Eggers, Drottningtorget, 411 03 Göteborg fredagen den 19 maj 2017. Anmälan görs
senast måndagen 15 maj 2017 till stiftelsens sekreterare (ewa@waites.se eller 070-735 62 78). Antalet
deltagare är begränsat till ett femtiotal, varför först anmälda har företräde.
”Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.” –Art. 14.1. FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna.
1951 tillkom Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning. Den avsåg endast dem som flytt före det året
i välgrundad fruktan för förföljelse p.g.a. ras, religion, nationalitet, tillhörighet till viss samhällsgrupp eller politisk
åskådning – i praktiken endast flyktingar i Europa efter andra världskriget. Först 1967 antog FN en deklaration
varigenom flyktingdefinitionen kom att gälla generellt och utan denna tidsbestämda begränsning.
Sedan dess har omfattande kränkningar av både mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, som ska
gälla i krig, liksom andra svåruthärdliga förhållanden utsatt asylrätten liksom mottagarländernas vilja och
förmåga för stora påfrestningar.
Seminariet avser att belysa rätten till asyl under dessa förhållanden, dess innebörd och utsikter främst i den
svenska rättsstaten.
Om Stiftelsen Rättsstatens Vänner och dess verksamhet kan läsas på stiftelsens hemsida
www.rattsstatensvanner.se.
FROGRAM
9.00-9.30

Kaffe och registrering

9.30-10.20

Advokat/doktorand Ignacio Vita, Vem har rätt till asyl enligt svensk rätt resp. enligt folkrätten.

10.20-11.10

Jur.kand. Elinor Nilsson Löfving, Uppdraget som offentligt biträde i asylsökande

11.10-12.00

Rådman Janet Svensson, Asylmål i migrationsdomstolen

12.00-13.00

LUNCH

13.00-14.00

Docent Rebecca Stern, Asylrättens förändring och utveckling

14.00-15.00

Allmän diskussion samt kaffe
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