
Stiftelsen Rättsstatens Vänner  
firar 10-årsjubileum och bjuder in till seminarium  

"Rättsstaten – idé och verklighet" 
torsdagen den 22 november 2018 

 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner skapades för tio år sedan – i oktober 2008 – av professor Anders Agell. 
Stiftelsens syfte har varit att belysa rättsstaten, dess förutsättningar, dess styrkor och dess svagheter. 
Under de tio år som stiftelsen har varit verksam har denna uppgift fullföljts genom att stiftelsen har 
arrangerat ett drygt tjugotal seminarier. Vart och ett av dessa har tematiskt, i medverkan av flera av 
landets främsta jurister och andra experter, speglat förhållanden som har central betydelse som 
fundament för en rättsstat. I huvudsak har exempel och erfarenheter hämtats från den svenska 
rättsstaten, men vissa utländska paralleller har också beskrivits. När stiftelsen nu har varit verksam i tio 
år kommer detta att celebreras genom detta seminarium, vid vilket rättsstaten kommer att belysas ur 
ett antal perspektiv.    

 

Seminariet pågår den 22 november klockan 13.00 – 17.00. Det genomförs i Lewinsalen i Uppsala 
universitets lokaler vid Gamla Torget i Uppsala.  

 

Seminarieprogram 
 

13.00  Per-Ola Jansson, ordförande i Stiftelsen Rättsstatens Vänner: Inledning av seminariet 
med en överblick över stiftelsens verksamhet med inriktning på att belysa rättsstatens 
förutsättningar. 

13.30  Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör Svenska Dagbladet: Rättsstaten mellan politiken 
och journalistiken. 

14.00  Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi: Rättsstaten som filosofisk figur.  

14.30  Maj-Inger Klingvall, f.d. statsråd och ambassadör: Några jämförelser mellan rättsliga 
förhållanden i svensk och afrikansk kultur. 

15.00  Förfriskningar 

15.30  Elisabeth Palm, juris doktor, f.d. regeringsråd och ledamot av Europadomstolen: Är en 
smygande korruption på väg? 

16.00  Erik Wennerström, juris doktor, generaldirektör och styrelseledamot i EU:s byrå för 
grundläggande rättigheter: Rättsstatsprincipens tillämpning vid antagning av nya 
medlemsstater i EU.  

16.30 Thomas Bull, juris doktor, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, styrelseledamot i 
Stiftelsen Rättsstatens Vänner: När rättsstatens idé möter verkligheten. 

 
Seminariet genomförs med stöd av Torsten Söderbergs stiftelse. 
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