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Till statsrådet och chefen för

Justitiedepartementet

december bemyndigade chefen förGenom beslut 1996 regeringen12
tillkalla kommitté med uppdrag samrådaJustitiedepartementet att atten

utvecklingssamarbete inom rättsområdet.i frågor om
förordnades den februaristöd bemyndigandet 27 1997Med somav

dåvarande generaltulldirektören Ulfordförande kommittén Larsson.i
ordförande förordnades den rikspolischefen10 1997Som vice mars

Heckscher.Sten
förordnades den byråchefen10 1997 PerSom ledamöter mars

byråchefen Bylén, avdelningschefen BirgittaColliander, Per
byråchefenbyråchefen Maria KazimirJohansson, Lager,numera

Åberg.Åberg december förord-enhetschefen AnnLis 1997Den lsamt
dag entledigades byrå-kammaråklagaren Lise Tamm;nades samma

Åberg. september förordnades hand-chefen 10 1998Kazimir Den
enhetschefenFolkesson; dag entledigadesläggaren Rolf samma

Åberg.AnnLis
kanslirådetförordnades den 1997sakkunniga 10 AnnaSom mars

bägge entledi-departementssekreteraren Pia Stavås. DessaBrandt och
stället kanslirådet Ronnås ochseptember 1998 då i Larsgades den 29

förordnades.Ingrid Wetterqvist Den 27departementssekreteraren
Strömbergförordnades departementsrådetoktober Peter1997 som

sakkunnig.
förordnades den kanslirådet10 1997Som sekreterare mars numera

Åshuvud. för-förordnades den oktober 1997Ulrik sekreterare 27Som
entledigades kanslirådetbundssekreteraren Anders Frick; dagsamma

Åshuvud förordnadesuppdrag sekreterare och hanUlrik från sitt som
förordnades den februaritill utredningen. Som 1 1999i expertexpert

entledigades kanslirådetEssén; dagpolisintendenten Agneta samma
Åshuvud.Ulrik
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Sammanfattning

1998:86delbetänkande SOUkommitténöverlämnade1998juni ettI
ochCentral-rättsområdet iinomutvecklingssamarbetetavseende

Östeuropa.
fullföljt sittkommitténharföreliggerslutbetänkandedetI nusom

rättsområdet iutvecklingssamarbetet inombehandlauppdrag attgenom
slutbetänkandet denbehandlar över-världen. Dessutomdelarövriga av

byggasskall kunnabiståndskompetensenhurfrågangripande uppom
utvecklingssamarbetet.ipersonaldenhos engagerassom

i SydUtvecklingssamarbete
mänskligaochDemokratiskrivelsemabäggedehar iRegeringen

och1997/98:76skr.utvecklingssamarbeteSverigesrättigheter i
utvecklatl997/98:89utrikespolitik skr.svenskrättigheter iMänskliga

Slqivelsemafördjupas.skallfrågormed dessaarbetethurpåsin syn
handlingarna.tillladesvarvid de1998,vårenriksdagenbehandlades av

rättighetermänskligaochdemokratiframgårskrivelsemaAv att
svenskainslag i detgenomgåendeochcentralt, tydligtbliskall ett mer

mänskliga rättig-ochdemokratiFrämjandetutvecklingssamarbetet. av
svenska insatser,allaprincipisamarbetet såskallheter attgenomsyra

stärkatillmedverkarhur deutifrånskallsakinnehåll, attprövasoavsett
samarbets-rättigheterna imänskligaför derespektenochdemokratin

länderna.
medsamarbetetutvecklapåbör viframtiden attI satsa resursermer

ocksåpekarRegeringeninstitutioner.statligasamarbetsländemas
utveck-områdena iprioriteradederättsväsendetsärskilt ettut som av

behovfinnsdärvid detkonstaterarRegeringenlingssamarbetet. att av
hittills vunnits.erfarenheterdeanalyssystematiskgöraatt somaven

framtidautvecklingengrund förtillsedan liggaskallAnalysen av en
för utveck-metodikenvidareRegeringenområdet.för attstrategi ser

utvecklas.behöverrättsområdetlingssamarbetet inom
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Sidas totala budget för utvecklingssamarbete exklusive Central-
Östeuropaoch uppgår till miljarder7 kronor årligen. De insatserca
direkt berör demokrati och mänskliga rättigheter har uppgått tillsom ca

600 miljoner år under 1990-talet, och de ökar successivt. Rätts-per
området för mindre del, kanske tio genomsnittligtprocentsvarar en
under 1990-talet, dessa 600 miljoner.av

De svenska aktörerna hittills relativt få: Raoulär Wallenberg-
institutet, Swedish forInstitute Legal Development SILD, Riks-
polisstyrelsen och Umeå universitet. Dessa svarade år 1997 för 80% av
samtliga svenska insatser på rättsområdet; den resterande delen av
insatserna kanaliserades via internationella organisationer.

Geografiskt de svenska insatserna koncentreradeär till tiotalett
samarbetsländer i Centralamerika, i södra Afrika i Sydostasien.samt
Samarbetet med Sydafrika det omfattandeär och förmest svarar
ungefär tredjedel de totala insatsema. Andra länder meden ettav
relativt samarbete Kina, Nicaragua, Vietnam ochstort är Västbanken/
Gaza.

Kommittén har i sitt arbete valt rättsområdet relativtgränsaatt av
harVi koncentreratsnävt. på de insatser den offentligai sektornoss

huvudsakliga syfte stärka funktioner.är rättsstatens Detta inne-attvars
bär stöd till lagstiftningsprocessen och till de nationella institutionerna
inom samarbetsländemas rättsväsende, dvs. justitie- och inrikes-
ministerier, domstols-, åklagar- och polisväsende, lcriminalvård, om-
budsmannainstitutioner, juristutbildning och liknande centrala institu-
tioner.

För öka de svenska insatsemas effektivitetatt det, enligt kom-är
mitténs uppfattning, nödvändigt utveckla den strategiska analysenatt

hur insatserna inom rättsområdet bör in. Kommittén föreslårsättasav
Sida, i sådan strategiutveckling,att initiativ tillett steg tarsom en en

diskussion med de aktörer engagerade i det svenskaär utveck-som
lingssamarbetet inom rättsområdet. För bra underlag föratt ett
diskussionen bör Sida i samverkan med andra berörda till attse en sam-
manställning de internationella ochgörs svenska erfarenheterav som
hittills vunnits skissa på tänkbara policymässiga ochsamt strategiska
slutsatser.

Regeringens ambitioner lyfta fram demokrati och mänskligaatt
rättigheter i utvecklingssamarbetet måste tydligt genomslag.ett
Kommittén föreslår därför frånvi svensk sida ytterligare initiativatt tar
till diskussion specifikt inriktad på rättsområdet med deen program-
länder bedöms ha intresse detta. Enligt kommitténs bedömningsom av
ligger det till hands förstanärmast i hand initiera diskussioneratt ettom
fördjupat och omfattande samarbete dei länder där vi redan harmer
etablerade relationer inom rättsområdet.
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behov förändra förKommittén inte något organisationenattavser
utvecklingssamarbetet inom rättsområdet. behöver arbetsfor-Däremot

inblandade det finnsförändras. Alla måste inse att ett stortmema
beroende varandras kompetens.ömsesidigt av

myndighet, knyter tillföreslår Sida, såsom ansvarigKommittén att
för organiserad fonnexpertråd på fem-sex isig attett personer

skallsvenska strategin och de svenska insatsernadiskutera hur den
genomföras.vidareutvecklas ochkunna

utveckla verksamheten syfte stärka olika rättsligakunna iFör attatt
ökarfunktioner land krävs berörda svenska myndigheter sini attett

uppföljning.för analys, planering och Kommittén be-kompetens även
fördel de enskildadömer också det iatt vore en om mer av resurserna

för planering ochkan analyser, kvalitetssäkring,projekten avsättas
uppföljning.

föreslår Sida och rättsväsendets myndigheterKommittén att
ändamålsenlig form hantera sinakommer överens atten merom

exempelvis avseende kontroll och uppföljning, redo-mellanhavanden
och för kostnadser-rapportering revision principervisning, samt
utvecklingssamarbetet såväl med ländernagäller isättning. Detta

Östeuropa syd.och med utvecklingsländerna iCentral- som

Ökade resursbasinsatser kräver störreen

rättsområdet det svenskatyngd regeringen vill åt iökadeDen gesom
Östeuropasåväl Central- och i utveck-utvecklingssamarbetet, i som

.till betydande volymökningarsyd, kommer ledalingsländerna i att
dettakommande förutsättning för åstadkommaunder de åren. En äratt

och utökas.svenska resursbasen utvecklasdenatt
svenskar med anknytning tillbedömer totalt 250-300Kommittén att

utvecklingssamarbetethar engagerade det bilateralarättsområdet varit i
Kommitténs förslag syftar till vi inom årunder år. ettatt parsenare

skall ha ökat denna resursbas med ytterligare 200ca personer.
rättsväsendets myndigheter, underkommitténs bedömningDet är att

och förberedelserförutsättning de får möjligheter till planering samtatt
kommer klaraerhåller full kostnadstäclcning för sitt arbete,de attatt en

fördubbling insatserna.av
rättsområdet, andrade erfarenheter gjorts inompåBaserat som

följer inriktningbiståndsornråden och de krav regeringensav nyasom
och mänskligaområdet demokratiutvecklingssamarbetet inomav

den personalkravprofil förrättigheter, har kommittén sammanställt en
rättsområdet. Medmedverka utvecklingssamarbetet inomskall isom

åtgärder.kan kommittén behov antalledning härav ettse av
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Kommittén föreslår Sida och rättsväsendets myndigheteratt gemen-
förgenomför utbildning projektledare och faltpersonal. Utbild-samt

förbör ske hela rättsväsendet eftersomningen integrationengemensamt
finns,viktig utgångspunkt. Om intresse bör dessutom aktörernaär en

beredas plats utbildningen.utanför rättsväsendet i Kommittén ocksåser
erfarenhetsutbyte.behov bredare Sida bör därför initiativett ett taav

svenskatill samla samtliga aktörer och intressenter inom rättsom-att
rådet till endagsseminarium, åtminstone gång år.ett en per

lämpligsäkerställa personal rekryteras till utvecklings-För attatt
urvalsmetodema utvecklas samarbeteprojekten bör i mellan rättsväsen-

och Sida.dets myndigheter
bredda resursbasen föreslårsnabbare kommittén:För att

rättsväsendet inför "traineesystem där personal kanAtt ett0 vara
med för och lära utvecklingssamarbete.att se av

arbetslag skall för insatserna skall allsidigtdeAtt0 som svara vara
för möjligheter till utveckling arbetet.isammansatta att ge en

särskilt peka jämställdhetsaspektenKommittén vill på när grupper-
formeras.na

bekostar antal s.k. JPO Junior Professional OfficersSidaAtt ett0
rättsområdet. Rättsväsendets myndigheter bör i samarbeteinom

med Sida tillgången på lämpliga och uppdrag.inventera personer

personal förlösgöra kunnig utvecklingssamarbete måstekunnaFör att
denledningar aktivt arbeta med undanröja hinder imyndigheternas att

personal tillförtjänstgör utomlandsorganisationen. Den somegna
internationell erfarenhet olikamyndigheterna nyttig i mångaären som

Därför det vikt myndigheterna tydligtsammanhang. är yttersta attav
utlandstjänstgöring i sig merit individenvisar är göratt en som meren

främjar karriären.användbar och

Kostnadsberäkningar

för ökade volymen insatser rättsområdetKostnaderna den inom ärav
förutseddaenligt bedömning redan i de medelkommitténs avsattssom

för bilateralt utvecklingssamarbete.
genomföra den ökningkunna insatserna regeringenFör att av som

antal förslag till kom-vill åstadkomma har kommittén presenterat ett
kapacitetsuppbyggnad. det enligtoch Totalt sig kommitténsrörpetens-

miljoner under debedömning kostnad på sex-åtta kronorom en
åren. Enligt kommitténs uppfattning det rimligttvånärmaste är att
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biståndsmedel och denkostnader täcks inomdessa tas ram somav
utvecklingssamarbete.för bilateraltredan är avsatt
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Summary

interim SOUpresentedthe Commission1998 reportIn June an
Centralthe judicial incooperation indevelopment1998:86 sectoron

and Eastern Europe.
accordance with itshas, inthe Commissionfinalthis termsIn report

developmentwithtask by dealingcompleted itsof reference,
of world. Thisother thejudicial inthecooperation in reportpartssector

theof buildhowthe general questiondeals withalso to necessaryup
cooperation.engaged in developmentstaff whothecapacity areamong

Southerncooperation in theDevelopment
hemisphere

SwedensRightsand Human incommunications DemocracyitsIn
and1997/98:76Comm.Development CooperationInternational

1997/98:89 thePolicy Comm.Swedens ForeignRightsHuman in
Thethese issues.approachdeeperforthGovernment toset a new,

of and1998the springdebated Parliament inincommunications were
filed.were

rightsand humandemocracycommunications,theseAccording to
ofelementand consistentcentral, conspicuousbemust a more

andof democracyThe promotioncooperation.Swedens development
basically,that,of this cooperationthe heartrights liehuman atmust so

theassessed inregardless of theirall Swedens content, aremeasures,
andstrengthen democracyhelptheylight of whether promotetonotor

cooperationfor rights inhuman partners.respect our
developingshould allocatefutureIn to ourmore resourceswe

bodies. Thecentralpartnerswithcooperation govemmentour
forpriorityjudicialsingles thealsoGovernment systemout areaas a

needsanalysissystematicthatcooperation.development tostates a
This analysisgained far.beenthat hasof the experiencebe made so

of futurefor developmentof departureused pointshould be aas a
considersthe GovernmentFurthermore,thisinstrategy area.
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develop methodologies for development cooperation in thetonecessary
judicial sector.

The annual development cooperation budget administered by the
Swedish International Development Cooperation Agency Sida totals
about SEK billion. the7 During 1990s, about SEK million600 per year
has been allocated directly related the ofpromotionto toprogrammes
democracy and human rights, and these expandingprogrammes are
steadily. The judicial for rather small proportion,sector accounts a
probably about during this decade, of thisten percent on average
allocation.

Relatively few Swedish organizations have been involved far: theso
Raoul Wallenberg Institute, the Swedish forInstitute Legal
Development SILD, the National Police Board and Umeå University.
In they for1997 accounted of80% all Swedens operations in this
field, the remainder being channelled through international
organizations.

Geographically, Sweden about countries inconcentrates tenon
Central America, Southern Africa and Southeast Asia. Our cooperation
with AfricaSouth the extensive and for aboutmost accounts one-
third of the total. China, Nicaragua, Vietnam and the West Bank/Gaza

other major cooperation partners.are
The Commission has chozen rather strict definition of the judiciala

has concentrated in the public whosesector. sectoron programmes
main strengthen the rule of law. This includesto supportpurpose was
for the legislative and national institutions thein partners’processes
judicial i.e. the ofministries justice and the interior, thesystems,
judiciary, the public prosecution and police authorities, the correctional

the ombudsmanservices, institutions, law studies and similar core
institutions.

orderIn increase the effectiveness of Sweden’s developmentto
cooperation in the Commission’s developview, tonecessary, our

analysis ofstrategic of delivering assistance in the judicial sector.ways
The Commission that, towards developing suchstepproposes as a a

Sida should initiate dialogue with the organizationsstrategy, involveda
in Sweden’s development cooperation in the judicial orderInsector. to
provide appropriate starting-point for this dialogue, Sida should inan
cooperation with the organizations involved commission reporta on
international and Swedish experience date and possibleto suggest
policy and conclusions.strategic

The Govemment’s focus democracy and human rights innew on
development cooperation be implemented in practice. Themust
Commission therefore that Sweden should take furtherproposes
initiatives with view establishing dialogue focusing thetoa a on
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theinterested countries.with Injudicial sector programme
would befeasible initiateview, theCommission’s tomost acourse

and wider thedeeper cooperation inparticular,dialogue, in on
judicialhas already establishedwhich Swedenwithcountries

cooperation.
the developmentneed changeThe Commission tosees no

needjudicial therethe Butorganization incooperation tosector. a
involvedthis All the partiesinthe workingchange arrangements area.

other’sdependent theyrealize how competence.must are on one
Sida, the responsiblethatThe Commission setagency,asproposes

conductof fiveconsisting sixcommissionadvisory experts toorup an
andand of further developingstructured discussion meanson waysa

contribution.implementing Sweden’s
strengthenorderbroaden Sweden’s activities inandTo improve to

involvedof the agenciesthe judicial functions mustpartners,our
andplanningregard analysis,also withtheir skillsenhance to

ofconsiders desirablealsoThe Commissionevaluation. to moreuse
qualityindividual for analyses,projectsallocatedthe toresources

and evaluation.planningassurance,
judicial authoritiesSida and thethatThe Commission proposes

theirfor organizingappropriate arrangementsmoreagree on
reportingcontrols, accounting,regardsexamplecollaboration, for as

This appliesreimbursementwelland auditing, arrangements.costas as
withandCentral and Europewith Easternboth cooperationto

southern hemisphere.thecountries indeveloping

call for largeroperationsExpanded resourcea

base

byproposedjudicialincreased emphasisof theresultAs mattersona
with CentralcooperationdevelopmentSweden’sthe inGovernment

southernthecountries inand developingand EuropeEastern
thesubstantially inwillof increasevolume activityhemisphere, the

expandanddevelopwill makeThiscoming tonecessaryyears.
base.Sweden’s resource

workingof Swedestotal 250-300thatThe Commission estimates a
bilateral developmentinvolved inhave beenthe judicialin sector

thisincreaseThe Commissioncooperation in torecent proposesyears.
staff within thebase by about 200 two.next year orresource
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The Commission that,estimates provided that they have sufficient
for planning and preparation and fullreceive reimbursement,costscope

the judicial authorities should be able double their input.to
the basis of the ofOn experience development cooperation in the

judicial and other the Commission has, the light ofin thesectors,
demands made by the Govemment’s focus democracy andnew on
human rights developmentin cooperation, prepared requirementa
profile for staffthe who will be engaged in development cooperation in
the judicial will be take number ofsector. tonecessary a measures.

The Commission that Sida and the judicial authoritiesproposes
implement of training for fieldproject anda programme managers
personnel. shouldTraining be provided for personnel in all judicial

since integration essential If there sufficientsectors, aspect.an
interest, should also betraining made available for personnel in other

There also need of broader exchanges of experience. Sidasectors. a
should therefore one-day seminar least for allatarrange a once a year
the Swedish interested parties in the judicial sector.

In order that suitable forpersonnel recruited theto ensure are
development selection methodsprojects, should be developed in
cooperation between the judicial authorities and Sida.

order broaden the fasterIn base theto atresource a pace,
Commission proposes:

that the judicial establish trainee givesystem arrangements to0
the ofpersonnel opportunity development cooperation experience

that the the field ofin broadteams represent competence0 a range so
the transfer of knowledge and skills; gender equalityto promoteas

should be whencriterion the selectedteamsone are
that Sida should number of Professional OfficersJunior0 sponsor a
JPOs the judicialin The judicial authorities should, insector.
cooperation with Sida, investigate the potential base.recruitment

facilitateIn order the release of qualified forpersonnel developmentto
duties, the authoritiescooperation concerned make effortmust toevery

eliminate obstacles theirin Personnel whoorganizations.own serve
abroad will contribute international experience that will be valuable to
the authorities in therefore essential that the authoritiesmany ways.
make foreignclear that useful enhancesservice qualification thata
the individual’s prospects.career
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estimatesCost

The of expanding Sweden’s contribution in the judicial has,cost sector
thein Commission’s opinion, already been allowed for the allocationin

of funds for bilateral development cooperation.
The Commission several proposals concerning training andpresents

buildingcapacity in order implement the expansion proposed by theto
Government. estimates the total of these SEK 6-8cost atmeasures
million thein The reasonable would benext two most toyears. course
defray these thevia appropriation for bilateral cooperation theincosts
development cooperation budget.
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Utvecklingssamarbete SydI
-

Uppdragetl

Direktivl

Vid regeringssammanträdet bemyndigade1996-12-12 regeringen
chefen för Justitiedepartementet tillkalla kommitté med uppdragatt en

samråda frågor utvecklingssamarbetei inom rättsområdet.att om

Av direktiven framgick kommittén skulle ha till uppgiftatt att:

fungera forum Rör samråd och utbyte information ochettsom av
erfarenheter vad rättsbiståndsinsatser,avser
utforma förslag finnatill och former för uppbyggandet bistånds-av
kompetens hos den personal rättsbiståndsinsatser,isom engageras
knyta till och finna lämpliga samarbetsformersig med andra intres-

också involverade rättsbiståndsprojekti Sverige i ellerärsenter som
liknande insatser,

vunder det första halvåret genomföra kartläggning det samladeen av
rättsbiståndet,svenska

det löpande arbetet lägga fram förslag förändringari till föräven att
ytterligare förstärka Sveriges roll och kompetens inom rättsbiståndet
för beredning i vanlig ordning inom berörda myndigheter och rege-
ringskansliet,
kartlägga ökaoch kännedomen biståndsfinansiering från andraom

finansiärermöjliga de svenska,än
efter års verksamhet lämna delrapport kommitténs verk-ett en om
samhet,
efter två grundat de erfarenheterår, på gjort kommitténsman av
löpande arbete, lägga förslag till långsiktig lösning på organi-ett en
sationen vad utbyte information, samråd, erfarenhetsåter-avser av
vinning, kompetensutveckling förslag till hur fortsattsamt en sam-
rådsverksamhet finansieras.skall
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kommitténs arbeteUppläggningen1.2 av

förslag till samarbets-riksdagen regeringensI maj 1998 nyttantog
Östeuropamed Central- och prop.utvecklingssamarbetetförprogram

Enligt detrskr 1997/98:244.bet 1997/98:UU12,1997/98:70, nya
skall de svenskaperioden 1999-2001,programmet, avsersom

förestående EU-utvidgningenunderlätta deninriktas påinsatserna att
Lettland, och Polen blirtill Estland, Litauensärskilt bidraoch att

Ukrainaskall Ryssland och integrerasmedlemmar i EU. Dessutom
samarbetsstrukturema.europeiskadeinärmare

detdet samarbetsprogrammetinnehållet ibakgrundMot varnyaav
rättsområdet.öka de svenska insatserna Iskyndsamtangeläget att
därför underbeslutade kommitténJustitiedepartementetsamråd med att

ochCentral-arbete till insatserna isittvåren 1998 koncentrera
Östeuropa, område överlämnadesavseende dettadelbetänkandeoch ett

1998:86.ijuni 1998 SOU
fullföljtkommittén sittföreligger harslutbetänkandedetI som nu

rättsområdetutvecklingssamarbetet ibehandla inomuppdrag attgenom
slutbetänkandet denvärlden. behandlarDessutomövriga delar av

byggasskall kunnahur biståndskompetensenövergripande frågan om
utvecklingssamarbetet.ipersonalhos den som engagerasupp

ökadskall framtidenmänskliga rättigheter iDemokrati och enges
bäggehar i deutvecklingssamarbetet. Regeringensvenskatyngd deti

utveck-rättigheter Sverigesoch mänskliga iDemokratiskrivelserna
Rskr1997/98:UU15,l997/98:76, betskr.lingssamarbete
skr.utrikespolitiksvenskMänskliga rättigheter il997:98:281 och

utvecklat sin1997/98:2821997/98:UU17, Rskrbet1997/98:89, syn
skrivelsemaskall fördjupas.dessa frågorhur arbetet med som

underlagetdet viktigastehar varitriksdagen våren 1998behandlades av
delockså tagitKommittén har i sitt arbetearbete.för kommitténs av

civil och1997:03 arbeteutredarens Föden särskilde överatt se
humanitära insatserinför fredsfrämjande ochutbildningmilitär samt

Sida.ledning Dettadrivs underSWEDHUM-projektetdet sk. avsom
svensk resursbasför ökadförutsättningarsyftar till skapaprojekt att en

rättigheter.och mänskligaområdet demokratiför insatser inom
med andrahaft kontakterarbetets gånghar underKommittén

slutetbörjan ochrättsområdet. Vid två tillfällen, isvenska aktörer inom
de juridiskaWallenberginstitutet,har Raoulkommitténs arbete,av

Swedish InstituteUmeå och Lunds universitetvidinstitutionerna samt
meddiskussionertill ochinbjuditsfor Legal Development möten

till kom-värdefulla bidragdiskussioner harkommittén. Dessa gett
mitténs arbete.
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avgränsningarDefinitioner och1.3

kommitténs uppdragdirektivenframgårSom är presenteraattav
utvecklas.svenska rättsbiståndet skall kunnahur detförslag till

har förändrats under den tidspråkbrukethar konstateratKommittén att
utsträckningbistånd begrepp i alltochkommittén arbetat störreatt som

utvecklingssamarbete. Vivedertagnadenhar termenersatts numeraav
utveck-begreppetgenomgående betänkandetdärför ihar använt oss av

tillför ochrättsornrådet i ställetlingssamarbete inom synonymsom en
rättsbistånd.

detstadium kunde kommittén konstateratidigtRedan på attett
tillskall hänförasdefinitioner vilka insatservedertagnasaknas somav

tolkning kanmycket vidVill begreppeträttsområdet. mange enman
lagstiftningsfrågorbehandlarpå någothävda alla insatser sättatt som

fall verksamhetenhänföras hit. så blirkan Ioch regeltillämpning
de svenska in-mycket mängdomfattande eftersommycket stor aven

lagstiftningsfrågor och förvaltning itillkopplingar ocksåharsatserna
inomexempel: Många insatserbara någraallmänhet. För nämnaatt

offentligoch effektiviseringförvaltningsbiståndet modernisering av
samtidigtberoendepensionsreforrner etcsektor, överär att serav man

betydande del insatsernaoch hur den tillämpas. Enlagstiftningen av
marknads-statistikfrågor,skattefrågor,ekonomiska områdetdetinom
för säkrareslag.etc likartat Programmetekonomiska reformer, är av

Östeuropa lagstiftningsarbete.betydande inslagharkämkraft i av
vida tolkningtill dennadel kommit framhar för sinKommittén att

uppfattarföreliggande sammanhang. Viknappast blir hanterbar i nu
denna bredadirektiven harheller inte ansats.att

utifrån dimensiondefiniera rättsornrådetgår ocksåDet att en annan
mänskliga rättigheter.demokrati ochutgångspunkt isintarsom mer

allarättsområdet innefattaperspektiv skulle insatserna inomMed detta
möjlighetertill förbättra människorssyftarinsatser attatttyper somav

prövad,sin sak rättvisthörd ochsin samt att statengöra stämma
konventio-med de internationellaenlighetbehandlar medborgarna i

institutio-kan då beståmänskliga rättigheter. Insatsema avnema om
kan ocksåfunktioner.stärka Insatsemanellt stöd till rättsstatensatt

folkrörelser,stödja olikasamhälletstärka det civilapå attut att genom
utbildninglokala demokratiprojekt ellerrättighetsorganisationer, av

exempel.någrabarfotajurister för nämnaatt
rättsornrådet relativtarbete valtKommittén har i sitt gränsaatt av

den offentliga sektornde ipå insatserVi har koncentreratsnävt. oss
funktioner. inne-stärka Dettasyftehuvudsakliga rättsstatensär attvars

nationella institutionernaoch till delagstiftningsprocessenbär stöd till
inrikes-ochrättsväsende, dvs. justitie-samarbetsländemasinom
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ministerier, domstols-, åklagar- och polisväsende, kriminalvård, om-
budsmannainstitutioner, juristutbildning och liknande centrala institu-
tioner.

vill dock framhållaKommittén särskilt denna avgränsningsnävaatt
inte på något skall uppfattas övriga områden eller andrasätt attsom
aktörer skulle mindre betydelse. Tvärtom vi, vilket fram-ärvara av en
går föreliggande betänkande, övertygade samarbete medatt ettav om
utvecklingsländerna måste brett upplagt och omfatta insatser inomvara

mängd områden.olika Insatsema inom rättsområdet kommitténen som
har haft behandla förvisso viktig, ändock begränsadutgöratt en men
del svenskade samlade insatserna. förStöd marknadsekonomiskaav
reformer förvaltningsbiståndeller för förbättra den offentligaatt
sektorns funktionssätt exempel på insatser har betydelseär storsom en
också för utveckling. effektivEn förvaltning ochrättsstatens ett
fungerande viktiga förutsättningar för demokratiskrättssystem är en
och ekonomisk utveclding.

kommitténs direktivAv och i ljuset betänkandet Bistånd inomav
rättsväsendet Ds 1996:45 utgjorde bakgrunden till utrednings-som
uppdraget uppfattathar kommittén regeringens ambition förstaiatt
hand varit öka det svenska rättsväsendets medverkan deti svenskaatt
utvecklingssamarbetet inom rättsområdet. följerHärav att merparten av
kommitténs förslag myndigheterna inom rättsväsendet.avser

statliga myndigheternas insatserDe naturligtvis betydelsefulla,är
det också viktigt med fristående aktörer med hög kompetensärmen

vilket framgår bl.a. kommitténs beskrivningar Raoul Wallenberg-av av
institutets, och Umeå universitets verksamheter.SILD:s Sådana aktörer
kommer framdeles ha framträdande roll det svenskaiäven att en
utvecklingssamarbetet inom rättsområdet.
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politikRegeringens2

Övergripande mål

utvecklingssamarbetetför det svenskamåletövergripande ärDet att
harUtifrån övergripande mållevnadsnivå. dettafolkenshöja de fattiga
hardelmål, vilka inteforslag fastställtriksdagen på regeringens sex

varandra:kompletterar och förstärkerrangordninginbördesnågon utan

ochökad produktionmedverka tillResurstillväxt. Att av varoren0
tjänster.

skillnadernabidra tillsocialEkonomisk och Attutjämning. att0
täckta.får basbehovminskar och alla sinaoch rikamellan fattiga att

ländernamedverka tilloberoende.politiskt AttEkonomiskt och att0
ochpolitikochekonomibestämma sinsjälva skall kunna över egen

självständighet.förförutsättningarskapa
mänskligafrämjande desamhällsutveckling ochDemokratisk av0

möjlighetermänniskor får bättremedverka tillrättigheterna. Att att
nationellt.regionalt ochlokaltutvecklingen såvälpåverkaatt som

medhushållningtill framsyntbidraMiljöhänsyn. Att natur-en0
miljö.ochresurser

och kvinnor.mellanfrämja jämställdhetJämställdhet. Att män0

fast sedandelmålen liggerde olikaövergripande måletSåväl det som
utvecklaarbete medständigttillbaka. Dock pågårantal år attettett

effektivareutvecklingssamarbetet påför huroch riktlinjerstrategier ett
haruppnås. Regeringenmålen skall kunnabidra tillskall kunnasätt att

mänskliga rättig-Demokrati ochskrivelsemaexempelvis de bäggei
1997/98:76, betskr.utvecklingssamarbeteheter i Sveriges

svenskrättigheter ioch Mänskliga1997:98:28l1997/98:UU15, Rskr
1997/98:282Rskr1997/98:UU17,skr. 1997/98:89, betutrikespolitik

fördjupas.frågor skallarbetet med dessautvecklat på hursin syn
tillde ladesvarvidbehandlades riksdagen våren 1998,skrivelsema av

handlingarna.
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Stödet till demokrati och mänskliga rättigheter
prioriteras
Regeringens skrivelser demokrati och mänskliga rättigheterom
markerar förändringtydlig det svenska utvecklingssamarbeteten av
och också utrikespolitikeni viss mån helhet. Förändringen inteärsom
dramatisk den försi meningen det in helt element elleratt nya
sakfrågor politiken. liggeri Tvärtom alla delmål fast för det svenska
utvecklingssamarbetet. den kraftigaDet betoningärnya som rege-
ringen demokrati och mänskliga rättigheter. detI svenskagör ut-av
vecklingssamarbetet skall dessa frågor ökad tyngd, utvecklas ochges
bli långsiktigt inriktade. Demokrati och mänskliga rättigheter skallmer
bli centralt, tydligt och genomgående inslag biståndet.i Detett mer
handlar bidra till demokratisk samhällsutveckling isamarbets-attom
länderna. Regeringen betonar också helhetssyn och vill undvikaen
sektor-tänkande. Vad eftersträvarregeringen främjandet demo-är att av
krati och mänskliga rättigheter skall samarbetet så iattgenomsyra
princip alla svenska insatser, sakinnehåll, skall utifrånprövasoavsett
hur de medverkar till stärka demokratin och respekten för deatt
mänskliga rättigheterna samarbetsländema.i

skrivelsema beskriverI regeringen ingående sin på demokratinsyn
begrepp, de leder fram till utvecklad demokratisom processer som en

och sambanden mellan demokrati och mänskliga rättigheter. stöd tillEtt
demokratisk utveckling samarbetslandi måste mycket brettetten vara

upplagt och gripa in alla delar samhället.i handlar allt frånDetav om
förvaltningsbistånd till attitydpåverkan på gräsrotsnivå:

Demokratins institutioner/ styrelseskick:gott0
Valsystem och valprocess, politiska partier, parlamentets funktion,
regeringsmaktens utövande och rättsväsendet.

civila samhället:Det0
lokal demokrati,Decentralisering, folkrörelser och det civila sam-

hällets organisationer, kvinnors deltagande i samhällslivet, utbild-
ning och skola.
Fria och oberoende media.0
Sambanden mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer0
och demokratisering.
Stöd till respekt för mänskliga rättigheter, avskaffandet kvinno-0 av
diskriminering, barnens funktionshindrades rättigheter.samt

Betoningen demokrati och mänskliga specifikträttigheter inteärav en
svensk linje. Såväl inom FN i antal olika västländer pågårettsom en
liknande förskjutning politiken. utvecklasEU:s insatser iav samma
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riktning. finnsDet således behov samordning med andraett stort av
länders utvecklingssamarbete. denMot bakgrunden regeringenmenar

det finns behov viss arbetsfördelningatt och pekar någrautav en
profilteman där Sverige har särskilda förutsättningar byggaatt upp en
spetskompetens. Dessa tänkbara proñlteman ombudsmanna-är:
institutioner, uppbyggnad demokratiska enskilda organisationer,av
offentlighet och insyn, demokratisering rättsväsendets institutioner,av
kvinnliga politiker lokal närdemokrati.samt

politiska dialogenDen med samarbetsländerna måste

förstärkas
För kunna driva demokrati- ochatt rättighetsfrågoma framgångsrikt
krävs långsiktighet och helhetssyn. förutsättningEn ocksåären en
politisk mellan Sverige och respektive samarbetsland. Desamsyn
tänkbara insatserna inom området demokrati och mänskliga rättigheter

brett fält ochspänner över griper in i känsligaett politiska frågor i
samarbetsländema. Regeringen därför Sverige måsteattmenar
förstärka den politiska dialogen med samarbetsländema. Regeringen
sammanfattar detta begreppeti partnerskap: "Partnerskapet tänktär

kontrakt byggt på värdegrundett ochsom gemensam gemensam
målsättning för samarbetet, ansvarsfördelning och klara spelregler"
Skr. 1997/98:76 56. Samarbetet skall också löpande följass. upp

årliga diskussioner mellan samarbetslandets regering och degenom
viktigaste bilaterala och multilaterala givama.

Regeringen också frånvi svensk sida måste tydligaatt imenar vara
ställa krav på utvecklingen i samarbetsländemaatt att går i riktning.rätt

De internationella konventionema mänskliga rättigheter ärom
universella. De gäller överallt och för alla människor. Regeringar har
därför inte bara skyldigheter medborgarna inom derasgentemot egen
jurisdiktion också skyldighetutan medverka till alla andraatt atten
människor i världen får sina rättigheter tillgodosedda. Undertecknandet

konventionema inte bara juridiskt bindande.är innebärDet ocksåav ett
politiskt åtagande för Sverige och alla andra tördragsslutande attparter
föra politik främjar de mänskliga rättigheterna och derasen som
förverkligande.

Utrikes- och biståndspolitik måste integreras
Den mycket breda regeringen har för arbetet medansats som
demokrati- och rättighetsfrågor kommer ställa höga krav på analyseratt
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räckersamarbetsland. Detrespektivesituationen ibedömningaroch av
också hamåstebehövs. Manvilka insatserbedömamedinte enatt som

ord-vilkenoch iskall indevilketsammanhang i sättasbild detklar av
mänskligaochdemokratiförinsatserEftersomskall komma.dening

ocksåkrävspolitiskt känsligakanfrågorin irättigheter griper varasom
samarbets-skeendet ipolitiskadetanalyserdjupgående avmera

mellan densamspeletdetta måsteåstadkommaländerna. För att
utvecklas.biståndsverksamhetenochutrikesförvalmingensvenska

utveckla rikt-behovomfattandeockså attförutserRegeringen ett av
mänsk-ochdemokratifrämjaför arbetetmetoderochformer attlinjer,

liga rättigheter.
tillkoncentreratutvecklingssamarbetetbilaterala ärsvenskaDet

omfattandeländer därdvs.programländer,sk. ettdryga 20-talet mer
länderdessaochmedSamarbetet ettbyggtssamarbete har vart avupp.

ochland-de 26regeringen. Ifastställdlandstrategi,påbaseratär aven
viktvilkenregeringenhittills antagitsregionstrategier angesavsom

svenskafor detutvecklingsmålenochforgällaskall ettvart avsom
inriktningochomfattningmålen,nåförstrategierbiståndet, att av

gälla förskallvillkorvilkaresultat,förväntadeinsatserna, som
Land-skall pågå.insatser/programlängeoch hurfinansieringen
periodallmänhetsträcker sig ioch överlångsiktigastrategiema är en

tre-fem år.på
blibedömningenligt regeringensframtidenmåste iLandstrategiema

ochskeendenpolitiskavikt vidfästaochdjupgående störremer
land-takt medutvecklingen. Ipolitiska attdenhelhetsanalyser av

mänsk-ochdemokratifrågorkommer röromarbetasstrategiema som
tidigare.framlyftasrättigheter änliga att mer

ökabörrättsomrâdetinomI nsatsema

ochdemokratiområdetinominsatsernatidigareframgåttSom spänner
viframtiden börfält.brett I satsarättighetermänskliga över ett mera

statligasamarbetsländemasmedsamarbetetutvecklapå attresurser
rättsväsendetsärskiltockså ettpekarRegeringen utinstitutioner. som

utvecklingssamarbetet.områdena iprioriteradedeav
utvecklingsländermångarättsväsendet ikonstaterarRegeringen att
befolkningen. Dethoslegitimitetbrist påoch lidernedgångetsvårtär

ellerpolitiskamed detotaktibland ibedrivsreformarbeteträttsliga
ordningfelreformeras iolika delarochekonomiska rättssystemetav

blivitsällanintesamarbete har exportGivarnashelhetssyn.och enutan
tillräckligutformatsilla eller på sätt utanlösningar annatpassatsomav

dag behovdärför ifinns atträttskulturen. Detlokalahänsyn till den av
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systematiskgöra analys de erfarenheter vunnits hittills ochen av som
kan ligga till grund för utvecklingen framtida förstrategisom av en

området. Regeringen kan dock redan konstatera de rättsvårdandeattnu
myndigheterna i samarbetsländerna inte bara behöver utveckla sin
tekniska kompetens och effektivitet, minst lika viktigt oväld,utan är
öppenhet och humanism rättsväsende i demokratins tjänst.ett Sverige—
skulle kunna komplettera andra biståndsgivares insatser attgenom
arbeta med just sådana frågor. Stödet till de rättsvårdande institutio-

bör också kombineras med stöd till organisationer inriktarnerna som
sig på eller särskilt relaterar till rättsväsendet advokatsamfund ochsom
vissa rättighetsorganisationer.

Metodiken for utvecklingssamarbetet på rättsområdet behöver enligt
regeringens uppfattning utvecklas. Kunskapsöverföring fortfaran-som
de har kan ned till förmån förstort interaktivautrymme arbetssätttonas

sin utgångspunkt i mottagarlandetstar specifika problem. Er-som
farenheterna från förvaltningsbiståndet här särskilt relevanta.är En
sådan metodutveckling kan minska riskerna för utbudsorientering och
okänslighet för den lokala rättskulturen och öka samarbetetsäven
effektivitet.
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3 Rättsområdets nuvarande roll i
utvecklingssamarbetet

Den totala svenska biståndsramen år 1998 uppgick till drygt 12,4
miljarder kronor vilket 0,70% bruttonationalinkomstenmotsvarar av
BNI. Under de åren regeringen successivt ökanärmaste attavser
biståndsramen i reala så den år 2001 uppgår till 0,73%termer att av
BNI. Drygt 40% biståndsramen går för finansiera olikaattav
multilaterala den svenska flyktingmottagningen. Densamtorgan
resterande delen biståndsramen handhas Sida.av av

Sidas totala förbudget utvecklingssamarbete exklusive Central-
Östeuropaoch uppgår till miljarder kronor7 årligen. Enligt Sidasca

bedömningar har de insatser direkt berör demokrati ochegna som
mänskliga rättigheter uppgått till 600 miljoner år under 1990-ca per
talet och de ökar successivt. förtjänar påpekasDet Sverigeatt att
dessutom lämnar direkta bidrag till exempelvis harUNDP som en
ökande andel sin verksamhet förlagd till området demokrati ochav
mänskliga rättigheter.

Sidas totala insatser kan alltså knapptAv tio hänföras tillprocent
demokrati och mänskliga rättigheter. Rättsområdet för mindresvarar en
del, kanske tio genomsnittligt under 1990-talet, dessa 600procent av
miljoner. Merparten insatserna avseende demokrati och mänskligaav
rättigheter ligger alltså utanför rättsområdet. handlar till delDet stor om
stöd till det kallar för det civila samhället, folkrörelser,exempelvisman
rättighetsorganisationer, lokala demokratiprojekt, för-ocksåmen om
valtningsbistånd exempelvis utbildningsområdetinom eller inom stats-
förvaltningen. fördeladeInsatser-na på antal länder.är ett stort

Bredden och komplexiteten insatserna inom området demokratiav
och mänskliga rättigheter det svårt hitta några entydigagör att av-

definitioner.gränsningar och Kommittén har i nedanstående redovis-
ning utgått från den definition i avsnitt 1.3. insatserDesom angavs som
redovisas inom rättsområdet alltså sådana därär ärmottagaren en
institution inom rättsväsendet eller utbildningssystemet och där inne-
hållet i insatsen förbättra utveckling och/ellerär ägnat rättsstatensatt
stödet för mänskliga rättigheter.
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SidafinansieratUtvecklingssamarbete av
1990-taletunderavser insatserna

92% Övr utv.samarbeteI

och MR, civilaI:|Demokrati

:l samhället
7O

MR,IDemokrati och
rättsområdet

1%

avseendesiffrorexaktafå fram någrasvårthar visat sigDet attvara
flerapåhanterastiden.rättsområdet Insatsemainsatserna inom över

definitionsproblem.betydandeoch det finnsSidainomolika enheter
påbaseratför år 1997redovisa insatsernavalt ettKommittén har att

invändningsfriarbetsmetod inteSida/DESO. Dennaunderlag från är
långvarigarelativtdelen insatsernaeftersom ärstörre engagemangav

medsvårtdärföroch det kanbudgetår,löper änöver ett varamersom
småsåtotalvolymemaLikasåenskilda år.fördelningen mellan är pass

brist påenstaka år. Ipåverkan påprojekt kanenskilt ettstoratt ett
redovisningenbegränsakommittén tvingatsharunderlagstatistiskt att

dock år 1997bedömningKommitténs är täm-enda år. etttill är attett
rättsområdet. Viinomför de svenska insatsernaårligen representativt

föravseddaungefärliga och enbartsiffrornabetona attvill dock äratt
översiktlig bild insatserna.avge en

inomför insatsertotala utbetalningarnauppgick deUnder år 1997
kronor.miljonerrättsområdet till 68

rättsområdetsvenska inomde insatserna ärhälftenMer än avav
Wallenberg-Raoulexempelvishörutbildningskaraktär. Hitrenodlad

Rikspolisstyrelsens RPSdelarverksamhet ochRWIinstitutets av
beskrivaskanfjärdedel insatserna närmastEn somavengagemang.

dettainomExempel på insatserinstitutionell utveckling.stöd för om-
lagstiftningsornrådet iinomUmeå universitetsråde är engagemang

SILDden insatsverksamhetRPSdelenVietnam, samtstörre somav
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för i SlutligenLaos. finansierar Sida också byggandetansvarar av
domstolslokaler i Nicaragua och delar FN:s kostnader för förcentretav
mänskliga rättigheter i Kambodja. En detaljerad beskrivning demer av
svenska aktörerna och deras respektive verksamheter igörs näst-
kommande kapitel.

Geografiskt de svenska insatserna koncentreradeär till tiotalett
samarbetsländer i Centralamerika, södra Afrika i Sydostasien.samt
Samarbetet med Sydafrika det omfattandeär och förmest svarar unge-
fär tredjedel de totala insatserna. Andra länder med relativten ettav

samarbete Kina, Nicaragua,stort är Vietnam och Västbanken/Gaza.
De svenska aktörerna hittills relativt få:är RWI, SILD, ochRPS

Umeå universitet. Dessa svarade år 1997 för 80% samtliga svenskaav
insatser på rättsområdet; den resterande delen insatserna kanalise-av
rades via internationella organisationer.

Fördelning påinsatser aktörerav
åravser 1997

Int. Org
20%

SILD
2%

RWI
52%

RPS
23%

Universitet
3%

Även beskrivningen år 1997, det ändå kommitténs be-ärom avser
dömning den rättvisande bildatt struktur och innehållger en av
avseende de svenska insatserna under 1990-talet. Sammanfattningsvis
kan det konstateras rättsområdet,att insatsernaäven successivtom
Ökar, volymmässigt förrent mycket liten andel Sverigessvarar en av
totala i utvecklingssamarbetet. Satt relationi till Sidasengagemang
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drygtdet sig mäterbudgettotala procent,rör manomenom
i kronor.engagemanget

utvecklings-omfattningenbeskrivaalternativtEtt sätt att av
årligenpersonaltill denrättsområdet ärsamarbetet inom är att somse

under år 1997svenska aktörerolika insatser. Deengagerad i varsom
40-60engagerade tillsammansenskilda insatserfordirekt ansvariga ca

ellerutanför Sverige. Förverksamhet merpartensvenskar i sin upp-
kortapersonal rörde det sigdennafjärdedelarskattningsvis tre omav

detmånader. Itilldagarnågra stortpå ett varparuppengagemang
tjänstgöringstider imed längrepersonalhade ettpolisenendast som

land.och samma
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4 svenskaDe aktörerna

Raoul Wallenberginstitutet RWI intar särställning deti svenskaen
utvecklingssamarbetet inom rättsområdet. Institutet för änsvarar mer
hälften de svenska insatserna i utvecklingsländerna. dennaMotav
bakgrund det naturligt beskrivningenär RWI relativtatt ärav
omfattande. Kommittén vill också särskilt påpeka denRWI endaatt är

de svenska aktörerna verksamhet föremålvarit förav vars en genom-
gripande utvärdering. Resultaten denna utvärdering har inkluderats iav
vår beskrivning. För de övriga aktörerna, alltså inte har utvärderatssom
på har det inte varit möjligtsätt, dra slutsatseratt typsamma samma av
vad behoven förändra den framtida verksamheten.attavser av

4.1 Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga
rättigheter och humanitär RWIrätt

Historik

Stiftelsen Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och
humanitär bildades i slutet årrätt 1984. RWI skall främja forsk-av
ningen mänskliga rättigheter och humanitär byggarättom attgenom

follcrättsligt bibliotek initiera,ett utveckla och stödja forsk-samtupp
ning och undervisning på området.

Institutet har samarbete med Lundsnäraett universitet, särskilt med
juridiska fakulteten och institutionen. Inledningsvis omfattningenvar

verksamheten relativt blygsam och främst inriktad på undervisningav
fakultetens studenter och uppbyggnaden folkrättsligt bibliotek.av ettav

Under hela 1980-talet finansierades institutets verksamhet anslagav
från privata stiftelser. Under denna tid hade institutet ingen anställd
personal verksamheten drevsutan personal från universitetetsav
juridiska institution vid sidan den ordinarie tjänsten.av

År fick1990 RWI uppdrag Sida utarbetaett föratt ettav program
främja mänskliga rättigheteratt och demokratiska värderingar i

utvecklingsländer. Detta uppdrag blev för mycket kraftigstarten en
expansion institutets verksamhet. Sedan år 1990 har verksamhetenav
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medel, dels formfinansierats statliga iuteslutandeså gott avavsom
for projektform ersättningar deverksamhetsanslag, dels i somav

genomförs.
verksamhetkunde institutetsstatliga finansieringenTack denvare

tiotal anställdaoch harfastare formövergå i ett somnumeramanen
och håller den vitt-projektplaneringövergripandebl.a. sköter samman

också anställdharförgrenade verksamheten. Institutet numera en
bibliotek mycket hög kvalitet. Frånfolkrättsligtbibliotekarie och ett av

verksamhet lokalerikunnat bygga sinår institutet1990 har egnaupp
takt med verk-kunnat utvidgas isuccessivt hardessutom attsom

särskilt ramavtal medhar ocksåSedan år 1990 RWIsamheten vuxit. ett
innebär bl.a. insti-regleras. Avtaletdär samarbetetLunds universitet att

personaloch får anlitaverksamhet vid universitetetbedriva sinfårtutet
enligtsådan personal vid institutetoch placeravid universitetetanställd

fakulteten.med juridiskaöverenskommelsesärskild

Verksamhet

medel. definansierad med statligatill Avverksamhet 97%RWI:s är
miljonerkronor utgjorde 34,9på miljonerår 1997 39,2totala intäkterna

frånverksamhetsbidragkronoroch miljonerbidrag från Sida 2,3 ett
Utrikesdepartementet.

Utbildning
både detverksamhetinstitutetsomfattande delen närDen mest av

verk-utbildningsverksamheten. Dennakostnaderochgäller volym är
akademiskDels bedrivsdelar.tvåkan indelas isamhet separata en

kortare kurserdels genomförsLund,mänskliga rättigheter iutbildning i
icentralt placeraderiktadesamarbetslandrespektivei mot personer

statsförvaltningen.
utbildning isärskildsedan år 1990bedrivsLunds universitetVid en

fram tilloch lederomfattar teminerinternationell rätt tre ensom
tillvänder sigof International Law". Programmet"Masterexamen

utomlandsuniversitetsstudierrelevantaårsstuderande med minst tre
följer den svenskastuderandetillgängligt förocksåär sommen numera

med-till år. RWIstuderande uppgår 40Antaletjuristutbildningen. per
institutionen,vid juridiskajuristutbildningenvanligadenverkar iäven

examensarbeten.ochspecialkurserdet gällersärskilt när
inom RWI:sMastersutbildningen ligger intesjälvaförKostnaderna

juridiskadenverksamheten inomordinariedel denbudget ärutan en av
institutionen.
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Tillsammans med Sida har utvecklatRWI medett program avan-
cerade akademiska kurser mänskliga rättigheter.i omfattar iKurserna

förlagdaregel veckor och till Lund.3-5 Dessa kurser vanligenär som
uppgår till fem år vänder till deltagare frånsig olika utveck-ca per
lingsländer. kurserna specifiktVissa inriktadeär ärrmes-mot ettav
område exempelvis "The Equal and ofStatus Human Rightssom

och ibland också skräddarsydda för deltagareWomen från visstett
exempelvis kurser för kinesisk fängelsepersonalland i ledandesom

befattningar.
frånhar också anslag Sida, Svenska StyrelsenRWI institutet samt

för högre utbildning forskning förinternationalisering och STINTav
både för utländska tillbevilja stipendier studerandeatt antassom

föroch svenska studenter för kortare tjänstgöringarmastersprogrammet
eller fältstudier utomlands.

Utanför arrangerade för Sidas räkning drygt kurserSverige RWI 30
tvåi mänskliga rättigheter under år har framför allt1997. Kurserna

statsför-syften. dels öka medvetenheten i samarbetslandetsDet är att
devaltning behovet långsiktigt arbete för säkerställaett att attom av

tillinternationella konventionema efterlevs, dels överföra kunskaperatt
utbildakursdeltagarna det möjligt för dessa i singör att tursom

kollegor respektive land.i
grundförutsättning för kurserna skall komma till ståndEn är attatt

de efterfrågade från mottagarlandet.regeringsnivå i Kursernaär som
genomförs plats respektivevanligen pågår under vecka på ien sam-

placerade och strategisktarbetsland och riktar sig vanligen till högt
statsförvaltningen. viktigaste målgruppernautvalda i De ärpersoner

domare, åklagare, kriminalvårdstjänstemän, poliser,parlamentariker,
militärer journalister. Sydafrika, där verksamhet relativtoch I RWI:s är

också utbildningar provinsnivå,omfattande, institutet i påär engagerat
dock riktar kurserna till hardet vanliga är att enmen man personer som

till fråncentral på nationell nivå. hämtas delenposition Lärarna större
den akademiska världen både här Sverige och utomlands. före-i Det

begränsad, utsträckning anlitarkommer också i viss, än attom man
personal från det svenska rättsväsendet.

Tyngdpunkten ligger på utbildningsinsatser ii RWI:s engagemang
de engelskspråkiga länderna södra och Afrika. har docki Manöstra
också haft i Kina, Vietnam och forna Jugoslavien.t.ex.engagemang

Forskning
Vid Lund arbetar tiotal doktorander med avhandlingarinstitutet i ett

har anknytning till verksamhetsområde. lärareRWI:s Institutetssom
och forskare publicerar årligen antal artiklar och andra arbeten ochett

skriftserier inom området mänskliga rättigheter ochRWI utger egna
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har också i samarbete med Högkommissariehumanitär RWI FN:srätt.
informations-för rättigheter sedan år 1994 seriemänskliga gett ut en

slcriftserier samarbete med Kluiwer-gnippenskrifter. andra iTvå utges
i Holland.

forskningsbibliotekFolkrättsligt
juridiska vid Lunds universitet har RWIsamarbete med institutionenI

hög internationellfolkrättsligt forslmingsbibliotekbyggt ett avupp
överenskommelser gällande tillgånghar särskildastandard. Institutet

Europarådet och Medoch dokument med OSSE.till publikationer FN,
litteraturstödsprojekt.finansiering från Sida driver ocksåRWI ett

akademiskahar byggt sammanlagt 16Genom donationer RWI upp
dokumentation folk-utvecklingsländer där samlatbibliotek i man om

Vidare har imänskliga rättigheter och humanitär RWIsärskilt rätt.rätt,
förutbildning mänskliga rättighetermed andra anordnat isamarbete

akademiska bibliotek.bibliotekarier vid

Utvärdering
genomförafristående konsulterlät Sida viaUnder år 1997 ut-en

utbildningen, detverksamhet. det gällervärdering RWI:s När ärsomav
konsultemabedömerinstitutets verksamhet,dominerande inslaget i

avseende såvälhåller mycket hög standardgenomgående denatt en
utbildningarnautbildningsmaterial. längrelärarkapacitet De somsom

förefaller välgod relevans ochhar ocksåbedrivs här i Sverige en
behov.avpassade till deltagarnas

bedrivs på plats ide kortare utbildningarnadet gällerNär res-som
flera punkter.däremot konsultema kritiska påpektive samarbetsland är

för mänsk-öka respektenifrågasätts själva konceptet. AttFrämst0
förändringar ilångsiktig kräverliga rättigheter är process somen

den avseddaskall kunnaattityder och beteende. Om insatserna ge
kompletteraskurser otillräckliga. måsteeffekten, enstaka Deär

institutionellföraktivt uppföljningsarbete och stödmed ettett upp-
byggnad, vilket i dag saknas.

tillräckligalltför standardiserade och inte iKurserna är tar om-0
efterlyserKonsultemafattning hänsyn till deltagarnas behov. ett

förberedelsearbete tillsammans medomfattande mottagarnamer
inblandade.och de lokala utbildningsinstitutioner ärsom

elementbedömer kurserna inte innehåller deKonsultema äratt som0
kurs-för deltagarna skall kunnanödvändiga att agera somsenare
någrafinns heller inga indikationer påledare för kollegor. Det att

sådana kurser har ägt rum.
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föreslår förändringar:Konsultema antalett

måste på planering, målstyming och uppfölj-Mera satsas0 resurser
ning.
Institutet har redan planer på koncentrera till färresina insatseratt0
länder vilket förordas också konsulterna resultatettror attav som
blir bättre med mått koncentration.störreett av

behöver utvecklas till omfatta långsiktig utveck-Konceptet ävenatt0
ling institutionerna i samarbetsländema. Konsultema förordarav
dock skall begränsa sitt tillRWI institutions-att engagemang
utbyggnad just inom utbildningsområdet eftersom detattman anser

där kompetens kommer till skallRWI:s sin Om RWIär rätt. tasom
rollpå sig också bredare i det institutionella stödet det konsul-ären

bedömning de behöver förstärka såvälsin organisationatttemas
volym- kompetensmässigt.som

lokalaSamarbete med måste utvecklas utbildningensåpartners att0
blir bättre anpassad till lokala behov och leder till fortsatta interna
utbildningar inom landet.

Framtiden

Diskussioner den framtida inriktningen ochpågår mellan Sidaom
RWI.

behov relativt framtidInstitutet inom utveckla sinattser av en snar
verksamhet. inledande utbildningsinsatsema framtidenDe måste i
kunna följas med samarbete syftar till samarbets-ett attupp som
ländema skall kunna bygga institutioner landetinomupp egna som

forskarövervakar, driver på, utbildar och inom området mänskliga
rättigheter och humanitär institutet två strukturer förInomrätt. ser man

sådant arbete. bägge dessa strukturer skulle kunna bidraI RWIett
aktivt fungerande verksamhet byggstill att en upp.

finns behov oberoende nationellaDet MR-institutionerett av som
arbetar med utbildning och också forskning.så småningom Dessa
institutioner skulle kunna knutna till landet.universitet inom Förvara

kunna bygga institutionerna krävs inhemsk kompetens. finnsDetatt en
relativt antal studenter genomgått RWI:sett stort masters-nu som

utbildning och skulle kunna resursbas bygga vidareutgöra attsom en
på.

också behov oberoendeRWI övervakningsorgan,ettser av
form Rightsexempelvis i s.k. Commissions, kan arbetaHumanav som

aktivt med driva på utvecklingen i respektive land. Dessaatt
ÄvenjämförasCommissions kan med vårt svenska JO-ämbete.närmast
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finnas behovfor bygga dessa institutioner kommer det att ettatt avupp
stöd utifrån.

Institute for Legal Development4.2 Swedish
SILD

Historik

kunskapsöverföringändamål främja inomstadgeenligaInstitutets är att
Öst-Central- ochutvecklingsländer och tillskilda rättsområden till

marknadsekonomiskaframväxten påi syfte stödjaatt av eneuropa
förfrämja respekten mänskligagrundad ochstrukturer rättsstat att

rättigheter.
samtligamedlemmarideell förening med knappt tioSILD är somen

personal. Administra-anställdstyrelsen. har ingensitter i Föreningen
där denadvokatbyrå,samarbetsavtal medtionen hanteras ett engenom

verkställandeadvokat ocksålöpande förvaltningen sköts ärsomav en
ledamot styrelse.i institutets

erfarenhetmed långdvs. styrelsen,Medlemmarna, är avpersoner en
ligger i detstyrkasvenska SILD:sskilda delar det rättssystemet.av

möjlighetochbesitterkontaktnät medlemmarna attsom gersom
genomförandefor beredning ochjuridisktillhandahålla expertis av

utbild-lagstiftningsstöd,utredningar,skilda biståndsinsatser såsom
delegationsbesök.ochningsinsatser, seminarier

ochvinstsyfte hardrivs någotbildades år 1993 inte iInstitutet som
Finansieringenekonomiska betydenhet.heller inga avresurser avegna

frågaHittills har det enbart varitbiståndsmedel.verksamheten sker via
principiella hinder forfinnsräkning det ingauppdrag för Sidas menom

bekostaslägga anbud på insatserockså skall kunnainstitutetatt avsom
ekonomiska och resursmässigabiståndsñnansiärer.internationella Av

anbud i denmöjligheter lämnaskäl intehar dock institutet att om-
det bl.a.framgårfattning önska. årsberättelsemaskulle Av attman

anbudutarbetadrar på sig förde kostnaderinstitutet ärattatt mananser
risktagande.betydandealltför dryga och innebär ett

Verksamhet

däromfattande uppdrag Laosförsta och ocksåSILD:s mest avser
laotiskadet justitie-efter Sida ochinleddes år 1992insatserna att

utvecklingssamarbete inomavtalundertecknatministeriet rätts-ett om
ochfram till år 1996första fasen samarbetet pågickområdet. iDen var
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förförsta hand inriktad på utbildning, kartläggning och analysi att ta
denfram underlag för det fortsatta samarbetet. deltagande iSILD:s

första under ochfasen pågick åren 1993-1996 resulterade i två större
förslag till hur fas projektet skulle läggasmed tvårapporter av upp.
Laosprojektet inleddes och förväntas pågå tvåFas två år 1997 iav

år. dels utveckla det laotiska domstolsväsendet, delsInsatsema attavser
anbudbygga och förstärka landets juristutbildning. ladeSILD ettatt ut

avtalomfattade bägge delarna projektet, det somsom av men
domstolsdelensedermera undertecknades med Sida omfattade endast

harmed budget på miljoner kronor.6,8 SILD:s engagemangen
olikakoncentrerats dels på vidareutbildning domstolspersonal medav

vidoch utbildningsinsatser, dels pilotprojektseminarier på ett
Prefecture VPC. workshops och rättegångs-Vientiane Court Genom

spel har tillsammans med domstolens och det laotiskapersonalman
advokatsamfundet utvecklat arbetsmetoder och procedurregler vidnya

etiska regler för skallVPC advokater. Resultaten arbetet i VPCsamt av
sedan kunna användas fir reformera landet.övriga domstolar iatt

svenska projektkoordinatom årenDen har under de tvåsenaste
Övrigfunnits landet personalplats i under längre perioder. svensk som

från Domstolsverket förochärengagerats representanten person en
AAdvokatsamfundet.

På tid har och ytterligare internationell organisa-UNDPsenare en
påbörjat projekt vilkettion i med likartat innehåll SILDLaos som

uppfattas efterlyserproblem. SILD bättre koordineringettsom en av
Sida.insatserna via

Under tillsammans med Stockholmsåren 1995-1997 har SILD
Handelskammares Skiljedomsinstitut medverkat till utveckla ettatt
Skiljedomsinstitut Lanka. har bestått två vecko-i Sri Insatsema av
slutsseminarier med sammanlagt hundratal lankesiska Vidjurister.ett

harseminarierna har bl.a. arbetat med skiljeförfarandespel. SILDman
också genomfört utbildningsprogram för generalsekreteraren i detett
nybildade lankesiska skiljedomsinstitutet. Slutligen har ocksåSILD
bidragit med råd och synpunkter samband med utarbetandet deni av
lankesiska skiljemannalagen. Från svensk sida har varitsex personer
engagerade i projektet form korttidsuppdrag samband medi iav
seminarienia.

Under de fyra haft uppdragåren har SILD fyra kortareävensenaste
tillfällig karaktär. Uppdatering hypoteks-avseenderapport ettav enav

projekt i Litauen, utvärdering Baltikum,Swedsurveys insatser iav
granskning patentlagstiftningen delegations-i Nicaragua samt ettav
besök i Sverige åtta kinesiska femjurister. Sammantaget harav ca

engagerade frånvarit svensk sida dessa korttidsuppdrag.ipersoner
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genomförtSedan år 1994 har SILD på Sidas uppdrag årligen
Stockholm med rubrikentreveckors kurs i "Comparative Seminar on

Development". riktar sig till jurister från u-länderLaw and Kursen som
engagerade det inhemska rättsutvecklingsarbetet.i Programmetär om-

fattar föreläsningar femtontal svenska föreläsare studie-samtettav
besök domstolar och olika rättsliga institutioner.på

åren har institutets omsättning genomsnittligt varitDe tre senaste ca
Lanka-projektet förfyra miljoner kronor år. Sriper svarar genom-

för och det årligasnittligt miljoner, Laos-projektet 1,3 miljoner1,4
rättsutvecklingsseminariet uppgår genomsnittligt till miljon kronor.1,1

drivit har finansierade Sida.Samtliga insatser SILD varitsom av
samlade resultatet för de åren visar litetDet tre senaste ett

underskott. kapitalet uppgår till knappa 300 000 kronor.Det egna
uppfattning skulleEnligt föreningens behöva ha störreegen man

möjlighet de kostnader riskerför ha och äratt att tareserver som
förenade anbudsförfaranden. Enligt uppfattning demed SILD:s är
formella alltför vilketkraven på anbudens innehåll omfattande bidrar
till kostnaderna för anbudsgivare blir högre vadän äratt som
nödvändigt. uttrycker också önskemål relationen till SidaSILD ett att
skall förändras. Eftersom drivs ochinstitutet vinstintresseutan av
ideella har svårt bli betraktadmotiv att acceptera attman som en
konsult affärsmässig relation till Sida. skulle hellre viljamed SILDen

sig svensk samarbetspartner skulle kunna utvecklasomse som en
förverksamheten i samarbete med Sida. SILD ocksåär öppet en

utvecklat meddiskussion samarbete andra svenska aktörer.ettom
verksamhetTotalt har SILD under de årenssenaste engagerat ettsett

utlandsuppdrag. undantag projektkoordinatomtiotal i Medpersoner av
det enbart mycket korta uppdrag dagar elleri sig på någraLaos rör om

Tillgångenveckor kompetent expertis också hari taget. som
möjlighet uppdrag utlandet bedöms hinder föriatt ta ettvara en .expansion verksamheten. Ersättningsnivåema också sådana detär attav

realistiskt tänka jurister/advokater från deninte sigär att att engagera
frågaprivata marknaden. leder till det företrädesvis blirDetta att attom

använda hämtas från statsförvaltning, myndigheter, denexpertis som
akademiska världen eller med intresse förseniora ettpersoner
utvecklingssamarbete. det gäller de årliga seminarierna iNär
Stockholm har inga problem hitta lämpliga föreläsare.attman

Universiteten4.3

vid har sedan årrättsvetenskapliga institutionen Umeå universitetDen
haft Samarbetetsamarbete med Justitieministeriet i Vietnam.1991 ett
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resultat framställan från den vietnamesiske justitieministemär ett av en
vid besök i Sverige år 1989 efterfrågade svenskt stöd förett attsom

skapa de rättsliga förutsättningarna för frånövergång planekonomien
till marknadsekonomi. avtal sedermera träffadesDet mellan Sidasom
och det Vietnamesiska justitieministeriet hade dessutom mål attsom
främja framväxten rättsstat.av en

efterUmeå universitet sedvanligt anbudsförfarandeNär erhöll upp-
draget blev detta inledningenår 1991 på samarbete fortfarandeett som
pågår. till har budgeten förFram år 1997 samarbetet sammanlagt
uppgått till miljoner kronor.25

avtal under årens lopp har legat tillDe grund för samarbetet harsom
varit förhållandevis allmänt hållna, och samarbetet har utvecklats i en

där har sökt fram tillsig ändamålsenliga former. Ur-parternaprocess
sprungligen koncentrerades arbetet till fyra huvudområden; förvalt-
ningsrätt, ekonomisk lagstiftning, lagstiftningsprocessen och juristut-
bildningen.

Projektet syftar till kunskapsöverföring och kompetensutveckling.
Detta uppnås besök företrädesvis svenska, jurister i Vietnamav,genom
för diskussioner, ochseminarier granskning lagförslag samtav genom
studiebesök för Vietnamesiska jurister, främst i Sydostasien, iävenmen
Nordeuropa. för samarbetet tillhandahållsInom ocksåramen en ansen-
lig mängd rättsvetenskaplig litteratur.

Rättsvetenskapliga institutionens RI roll har främst varit sam-
talspartnems och rådgivarens i förhållande till de Vietnamesiska
institutionerna, främst då Justitiedepartementet. kan bidra i denRI
Vietnamesiska lagstiftningsprocessen katalogatt presenteragenom en

på de aktuella rättsligamöjliga lösningar problemen. Med denöver
kompetens besitter eller kan införskaffa från andra universitet,RIsom
myndigheter eller advokatbyråer fungerar alltså ochman som en resurs

bollplank för de Vietnamesiska lagstiftama.ett
Under de år samarbetet pågått har arbetat med antalett stortman

Ämnena för de genomförtsrättsområden. seminarier har valtssom av
Justitieministeriet och de har omfattat lagstiftningsprocessen, juristut-
bildningen, Förvaltningsrätt, förvaltningsprocess, rättsstatlighet, jim-
ställdhet, straffprocess, skiljemannarätt, ekonomiska föreningar, kon-
kursrätt, ekonomiska civilprocess, med-tvister, konkurrensfrågor,
borgarskapsrätt, bolagsrätt, för rättshjälp familjerätt. Dessasystem samt
seminarier, Vanligen pågår två till dagar, syftar bara tilli intetresom
lärande också lagstiftningsarbetetled i själva eftersomärutan ett man

diskuterar de Vietnamesiska lagförslagen område.inom respektiveäven
ligger för närvarande antal förslagDet till lagstiftning påett ny

parlamentets och fallbord i har också lagar antagits.ett par nya
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medel förutlandet harVietnamesiska studiebesök i använts ettsom
besökt olika svenskaDelegationer har bl.a.kunskapsöverföring. myn-

Strasbourgdomstolen för mänskliga rättigheter iEuropeiskadigheter,
delenolika rättighetsorganisationer. Störreföreträdare församt av
med detsydostasiatiska länderdock istudiebesöken har ägt rum

samarbete.skall leda till reguljärt Idetta ocksåuttalade syftet att mer
utomlands;längre praktiktjänstgöringarockså ordnatfall harnågot man

ochpraktiserat påVietnamesiska jurister Patent-har tvåexempelvis
samarbetsform.utveckla dennaPlaner finnsregistreringsverket. att

har inomutvecklingsarbetetdet pågåendeunderstödjaFör att man
70-talTotalt harspråkutbildning.också påprojektets ettsatsatram

vid universitetet iengelska och juridikstuderatVietnamesiska jurister
Sidney.

förarbetarUmeårättsvetenskapliga institutionen iVid den
medkontinuerligtdessa arbetarnärvarande 40 Fyra pro-personer. av

projektetinne itiotal har varitoch ytterligarejektet i Vietnam ett mer
samarbetet be-varitdeltillfälligt. institutionensFör attmananser

Umeå.for den dagliga gärningen irikande också
träffathar nyligenuniversitetvid Lundsjuridiska institutionenDen

utbildningen ijuridiskai denmed Sida sigavtal attett engageraom
har påbörjats.Arbetet justVietnam.

myndigheterRättsväsendets4.4

Domstolsverket ochKriminalvårdsstyrelsen,myndigheternaTre av -
utvecklingssamarbetetihar ingaRiksåklagaren engagemangegna-

blyg-förekommer det i viss,utvecklingsländer. änmed Däremot om
olikadeltar imyndigheterfrån dessapersonalomfattning attsam,

Såväl SILDandra aktörer. RWIprojekt drivs engagerarsomavsom
förekommer ocksåoch detmyndigheternapersonal frånibland att

Internationella jurist-medverkar iideell basisintresserade påpersoner
ocksådetSlutligen förekommerverksamhet.kommissionens att repre-

internationellaolikamyndigheternafirsentanter organengageras av
utvecklingskaraktär.för insatser av

engagerad ide åren varitunderRikspolisstyrelsen har ut-senaste
länder:vecklingssamarbete i tre

svenska polisertreårsperiod haftunderIEI Salvador har RPS treen
undervisningendeltagit ipolisakademi där delandetsstationerade vid

deltill skolledningen. Insatsenrådgivarefungerat är ettsamt en avsom
stödomfattarochdrivs UNDPväsentligt projekt ettstörre somavsom

också delfinansiärrättsväsendet. Sidahelatill reformering är avav
UNDP.alltså viakanaliseras insatsernadetta projekt, därstörre men
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harDet svenska nyligen avslutats. bestämda slut-Någraengagemanget
kan f.n. dras.intesatser engagemangetav

Sydafrika har RPS varit engagerad i två projekt. poliserI Tvåstörre
deltog i den nyligen avslutade sanningskommissionens arbete som
brottsutredare. svenskarTvå har genomfört veckokurser for polisbefál

polisarbete demokratisk samhällei i och de provin-nioettom var en av
lett till den sydafrikanskaInsatsen har polisen i dag genomförattserna.

motsvarande hand. svenskakurser på De insatserna nyligenäregen
avslutade och det finns långt framskridna diskussioner fortsattettom

fördjupat samarbete.och
Västbanken/Gaza engagerad utbildningsinsatser. Utbild-RPS iI är

mänskliga rättigheter, kriminalteknik och trafikpolisverk-ningar i
samhet har bedrivits flera omgångar och har också genomförti man

poliser. utbildatsutbildningar for kvinnliga Ett antal instruktörer har
innebär den palestinska möjlighetvilket organisationen haratt attnu

genomföra utbildningar lcriminalteknik och trafikpolis-inomegna
verksamhet.

deltagit förberedande studierhar under det året iRPS senaste som
kan ytterligare länder allt förresultera i insatser i inom inteett par en

framtid.avlägsen
Utvecklingssamarbetet för mindre del polisens interna-ensvarar av

tionella insatser.
för olika internationella uppgårCivilpoliser i tjänst organisationer

heltidstjänster. medvetenårligen till 125-150 Kommittén välär attom
civilpolisverksamheten har andra primära syften utvecklingssam-än

lyfta fram civil-arbete och finansieras på vill ändåVisätt.annat
arbetsuppgifterpolisverksamheten eftersom civilpolisemas när-är

utgångspunktbesläktade med utvecklingssamarbetet vilket viktigär en
återkommer till behandla den svenska resursbasen.vinär attsenare

försvars-Huvudmannaskapet för civilpolisema ligger så länge hosän
föreslåsmakten. betänkandet Polis fredens SOU 104I i tjänst 1997: att

detta skall till Rikspolisstyrelsen. Skulle förslaget realiseras,övergå ser
kommittén avseende kompetens-tydliga samordningsvinster bl.a.
utveckling, utbildning, rekrytering och personalvård.

Övriga4.5 institutioner

finns också andrade tidigare beskrivna aktörerna institutionerUtöver
och myndigheter någon form kommer kontakt med eller deltar ii isom

rättsområdet. Exempelvis har Brottsföre-utvecklingssamarbetet inom
byggande Baltikum, Justitieombudsmannenrådet vissa iengagemang

också ombudsmannainstitutioneroch i mindre mån övriga emottar
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utländska delegationer, personal från Rättsmedicinalverketbesök från
utredare. Riksdagen har besöksutbyte ocksåanlitas ibland ett somsom

kan omfatta råttsornrådet.
omfattningen från dessaKommittén bedömer insatsernaatt av

har från beskrivningar.så liten vi avståttinstitutioner är närmareatt
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Internationella erfarenheter5

Till skillnad från många andra biståndsområden finns inte någon lång
tradition insatser inom rättsområdet, ellersig i Sverige i andraav vare
givarländer. finns därförDet inte några omfattande erfarenheter fallaatt
tillbaka finns visserligenpå. del forskning deDet det gällernären
rättsliga förhållandena i utvecklingsländerna, formi artiklar, böckerav
och andra publikationer från forskare och institutioner irunt om
världen. Resultaten och slutsatserna dock långt ifrån entydiga. Detär
finns heller ingen uppsjö operativt användbara utvärderingar därav

också effekterna biståndet.mäterman av
de utvärderingar publicerats genomförtsEn har inomav som

OECD:s kommitté för utvecklingssamarbete DAC. DAC:s expert-
för utvärdering bistånd har fråni augusti 1996,rapportgrupp av en

Evaluation of andPrograms Promoting Participatory Development
Good Governance dragit generella och policyinriktade slutsatservissa

erfarenheterna utvecklingssamarbete feminom olika tema-av av
områden. dessa områdenEtt rättsområdet där harär närmareav man
studerat projekt den amerikanska biståndsmyndigheten, USAID,som
har bedrivit olikai länder Argentina, Colombia, Uruguay,sex
Honduras, Filippinerna och Lanka.Sri Dessa projekt har främstsex
omfattat lagstiftningsarbete och domstolsväsende.

Hittills har uppläggningen insatserna inom rättsområdet byggt påav
de erfarenheteromfattande s.k. förvaltningsbistånd eller institu-av
tionsutveckling, finns olika ländersinom biståndsorgan. tyd-Densom
liga politiska dimension finns avseende rättsområdetinsatser inomsom

emellertid DAC:s drar slutsatsengör angreppssättatt expertgrupp att ett
baserat enbart på erfarenheterna förvaltningsbistånd riskerar göraattav
insatserna mindre effektiva och verkningsfulla. Expertgruppen menar
därför utvecklingssamarbetet rättsområdetinom kräveratt en annor-
lunda strategisk inriktning.

Expertgruppen pekar fyra områden för insatserna och också fyraut
olika strategier för arbeta med och dessa områden.att vart ett av
Viktigast allt dock, enligt uppfattning, olika.deär attav gruppens
områdena måste bearbetas i mycket bestämd ordning.en
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första förutsättningenDen det finns vilja ochgenuinär att en
beredskap till förändring från mottagarlandets politiska ledning.
Saknas viljan, eller fönnågan därför det politiska ledarskapet äratt

så bör för byggapå strategi koalitioner. Detsvagt, satsa attman en
handlar insatser för stärka det civila samhället detsåatt attom

reformeruppstår opinionstryck inom landet på rättssystemet.ett av
Stöd till medborgargrupper, kommersiella och professionella

kan driva på utvecklingen viktiga. Opinions-ärgrupper som
undersökningar och framtagande tillförlitlig statistik dom-överav
stolarnas arbete exempel på åtgärder kan underlättaär ensom
offentlig funktiondebatt och konstaterarrättssystemetsom man

friavidare och effektiva media krävs för debatten skall kunnaatt att
föras öppet.

det finns för förordarOm tillräckligt politiskt stöd förändring
koncentrerar påsignästaexpertgruppen att stegman som

strukturella reformer. gäller säkerställa legiti-Det rättssystemetsatt
mitet exempelvis konstitutionella förändringar, förbättringargenom

lagstiftningsprocessen, självständighet för domstolarna ochav
uppgradering handlarjustitiedepartementets ocksåDetstatus.av

införa objektiva för ochmeritsystem rekrytera domareatt attom
andra rättsväsendet, liksomtjänstemän i byta dem äratt ut som
komprometterade.

det finns både starkOm tillräckligt politiskt stöd och relativtett en
och adekvat säkerställarättslig struktur bör nästa steg attvara
tillgängligheten handlar exempelvisi Deträttssystemet. attom

förbygga fungerande rättshjälp, utveckla alternativa formerupp en
tvistelösning och geografiskaöka den tillgängligheten.att

alla de förutsättningarna plats detFörst ovannämnda pånär är är
dags traditionella institutionsuppbyggandein på insatser.att
Tänkbara exempelvis utveckling lagstiftningen,insatser är av
juristutbildning, fortbildning domstolsväsendets personal, dom-av
stolsadministration och höjningar den tekniska utiustningsnivån.av

erfarenhetDen och alla andra underUSAID givare har byggtsom upp
årens lopp inom områden exempelvis hälsovård och jordbruk visarsom

institutionsutveckling förden ändamålsenliga strateginatt är mest att
åstadkomma goda resultat. Därför det enligt bedömningär gruppens
inte särskilt överraskande förockså valde denna strategiatt man
rättsområdet. tyngd-Expertgruppen konstaterar i sin utvärdering att
punkten i de länderprojekten låg ochpå institutionsutveckling attsex

i projekten vanligen uppmärksamhet deinte ägnade särskilt åtstorman
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vilket enligtutvecklingsprocessen,inledande istegentre gruppens
till projekten iavgörande skäletuppfattning det ettär att gemen gav

resultat.dåligtrelativt
praktikfall vilketunderlag består enbart görExpertgmppens av sex

DAC.analyser och strategidiskussioner inomfortsattaförordaratt man
kommande insatserövertygad resultatendockGruppen är att avom

uppmärk-väsentligt bättreskulle kunna bli störreägnarom man en
skall in.ordning olika insatsersamhet vilkeni sättas

huruvidasynvinkel naturligtvisfråga svenskEn intressant ärur
svenskaför derelevantafrånslutsatserna DAC:s ävenärexpertgrupp

Även engagerade i såpå långavi i Sverige inteinsatserna. vägar ärom
vårtändå tydligtprojekt USAID, detomfattandeoch är attstora som

kan dockinrikta samarbetet likartat.arbeta och Detär noteras attsätt att
välutveckladeutvärderingländer berörs DAC:sde är mersom avsex

baraintesamarbetsländema vanligen Dessade svenska ärär.än
demokrati,utveckladhar vanligen också mindrefattigare deutan en

Kommitténfråga gamla planekonomier.det ocksåoch ibland är om
delaromfattar allaanalyser intekonstaterar också att expertgruppens av

första koncentrerat sinaeftersom i hand harrättsväsendet USAID
lagstiftning och domstolsväsende.insatser till
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och förslagSlutsatser6

överväganden6.1 Allmänna

framåtskridandevärlden ekonomisktErfarenheterna i visar attrunt om
marknadsekonomier. kräver i sinkräver fungerande Dessaochöppna

Även auktoritärademokratiska samhällssystem.ochöppnatur om
tillväxt perioder, detupprätthålla hög under vissahar kunnat ärsystem

utveckling bara kan åstadkommaslångsiktigt hållbartydligt att omen
förstyrelseskick och respektdet demokratisktockså finns ett en

rättsliga infrastrukturen hari landet.mänskliga rättigheter Den en
fungerande barasådan utveckling. intenyckelroll i En rättsstat är enen

styrelseskickdemokratisktför åstadkommaviktig förutsättning ettatt
fungerandemänniskors rättigheter. medoch skydd för Rättsstatenett en

också nödvändig förutsättning föreffektiv förvaltningoch är atten
ekonomisk utveckling.skapa tillväxt och

dehuvuduppgift har lägga förslag till hurvaritKommitténs att
skallutvecklingssamarbete rättsområdetför inomsvenska insatserna
dennödvändiga för stärkakunna vilka insatserökas är attsamt som
fråndenna ökade ambitionfor kunnasvenska resursbasen att motsvara

alltså utvecklings-har i viss mening sigregeringen. Kommittén närmat
slutsatser och förslag syftar tillutbudssidan. Vårasamarbetet från att

kapacitet öka sinaför Sverige skall haskapa förutsättningar attatt en
rättsområdet.insatser inom

dock alltjämt påför ökade liggerhindren insatserviktigasteDe
på den poli-börja med hänger det naturligtvismottagarsidan. Till att

Även viljan finns kvarstårmottagarlandets regering.tiska viljan hos när
och for skall kunnafrågor fonnågan kapaciteten att mottagarnaom

aktuella. Alloch till sig de bliridentifiera problem insatsersina ta som
från vilket område det måerfarenhet utvecklingssamarbete, än vara,av

resultaten väsentligt mycket bättrepekar entydigt på blir när mot-att
för driva projekten.behov ochälv definierar sina atttagaren ansvarar

behov också förabakgrund kommitténJust denna ettett attmot ser av
börutvecklingssamarbetetövergripande hurresonemang ommer

utvecklas.
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6.2 Strategin för utvecklingssamarbetet inom
rättsområdet behöver utvecklas

Förslag
kunna vidareutvecklaFör svensk föratt strategi utvecklings-en

samarbetet inom rättsområdet det enligt kommitténsär bedömning
nödvändigt dra allt det kunnande finnsatt nytta inom landet.av som

Kommittén föreslår Sida, i sådanatt strategiut-ett stegsom en
veckling, initiativ till diskussion med de aktörertar ären som
engagerade i det svenska utvecklingssamarbetet inom rättsområdet.

braFör underlag for diskussionen bör Sidaatt ett i samverkan
med andra berörda till sammanställning de inter-att görsse en av
nationella och svenska erfarenheter hittills vunnits isamt att-som
ljuset kommitténs slutsatser skissa på tänkbara ytterligareav -
policymässiga och strategiska slutsatser.

Som kommittén tidigare har konstaterat utvecklingssamarbetet inomär
rättsväsendet relativt företeelse. Insatsema har vuxit fram underen ny
de tio åren. deFrån första årens ad hoc-betonade insatsersenaste mer
har förändrats och insatserna i högre grad uppbyggdaansatsen påär nu

helhetssyn i respektive samarbetsland. Under denna period haren
naturligtvis erfarenheter samlats och metoderna har successivt utveck-
lats. Kommittén bedömer dock i likhet med regeringen det finnsatt ett
behov fortsatt utvecklingssamarbete.ettav

Regeringen har skrivelsei sin skr. 1997/98:76 förutsett ett om-
fattande behov utveckla riktlinjer, former och metoder för arbetetattav

främja demokrati och mänskliga rättigheter.att När det gäller rätts-
området konstaterar regeringen dessutom det finns behovatt ett att,av
utifrån erfarenheterde hittills vunnits, utveckla över-som en mer
gripande förstrategi insatserna.

Kommittén den utvärdering utvecklingssamarbeteatt inomanser av
rättsområdet DAC:s har upphov tillexpertgrupp presenterat ettsom ger
antal intressanta frågeställningar måste finnas med del isom som en en
diskussion den framtida strategin inom rättsområdet. DAC:som

ingalunda behovenärexpertgrupp sammanhållenattensam om se av en
liknandestrategi. En diskussion förs också här i Sverige. Stockholms

universitet har exempelvis nyligen väckt idén hållaatt störreen
internationell konferens i Stockholm dettapå tema.

Såvitt kommittén kan bedöma de svenska insatsernaär inom
rättsområdet i grunden upplagda på andra givares.sättsamma som
Även det finns skillnader mellan DAC:s studie och de svenskaom
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detoomstridda,slutsatser inteDAC:s ärförhållandena och äratttrots
erfarenhetervärdera deviktigtuppfattningkommitténsenligt att som

entydigt på behovetslutsatserDAC:sallt pekarFramförgjorts. av en
respektivesker iför de insatserstrategiochsammanhållen analys som

samarbetsland
enligt kom-effektivitet det,svenska insatsemas äröka deFör att

strategiska analysenutveckla dennödvändigtuppfattning,mitténs att
svenskFrånbör in.rättsområdetinom sättashur insatserna syn-av
utbildninginriktade på ifrämstvåra insatsertanke på ärpunkt, med att

det dessutompolisområdet,påRWI och ärrättighetermänskliga
mellan in-till avvägningarhänsynocksåstrateginnödvändigt taratt

svensk strategiinslagViktiga idelarolikai rättssystemet.satser enav
skulle kunna vara:

erfarenhetersvenskainternationella ochsammanställningEn över0
hittills vunnitssom . ochreformarbetet i det politiskarättsligadetIntegrationen av0

reformarbetetekonomiska
eperspektiveträttskedjtillgodoseAtt

olika delarimellan insatser rättssystemetAvvägningen av
för bästa resultatinskallordning insatsernavilken sättas attI ge

samarbetslandet på bästamed sätttillsammansför hur viModeller
handlingsplanoch läggabehovenanalyseraskall enupp

verksamhet följsrättsväsendetsbetydelsenbetonaAtt att uppav0
utvärderasoch

med andra givareSamordningen0

enligt kommitténsdet,strategisvenskutveckla ärkunnaFör att en
finnskunnandeallt detdranödvändigt,bedömning nyttaatt somav

därför Sidakommitténföreslårförsta tarattlandet. Sominom stegett
engagerade i detmed de aktörertill diskussion ärinitiativ somen

brafårättsområdet. Förutvecklingssamarbetet inom ettattsvenska
andra be-medsamverkanbör Sida idiskussionsådanunderlag för en

internationella ochdesammanställningtillrörda görsatt avense
ljusetihittills vunnitserfarenhetersvenska samt att att avsom -

policymässigaytterligaretänkbaraskissa påkommitténs slutsatser -
slutsatser.och strategiska

allsidigt under-vidareutvecklaskulleföreslagna ettDen processen
långsiktigfastför läggaanvändaskulle kunnaregeringen attlag ensom
ocksåkommer detförlängningensvenska Ide insatserna. attförstrategi

medstrategi tillsammansutvecklabehovfinnas attett gemensamenav
detdåmultilaterala, ochbilateralasåväl ärandra givare, som

god grund stå på.svensk sida harfrån attnödvändigt viatt en
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6.3 Regeringens ambitioner måste få tydligtett

genomslag

Förslag
Regeringens ambitioner lyfta fram demokrati och mänskligaatt
rättigheter i utvecklingssamarbetet måste få tydligt genomslag.ett
Kommittén föreslår därför vi från svensk sida ytterligareatt tar
initiativ till diskussion specifikt inriktad på rättsområdet med deen
programländer bedöms ha intresse detta. dessaI diskussionersom av
bör ökadi utsträckning med goda och relevanta insikter ipersoner
rättsväsendets villkor sig och delta; exempelvis frånengagera
universitet, rättsväsendets myndigheter, förvaltningen i övrigt och
Justitiedepartementet.

Som tidigare redovisats markerar regeringens skrivelse demokratiom
och mänskliga rättigheter skr 1997/98:76 tydlig förändring deten av
svenska utvecklingssamarbetet. Det den kraftiga betoningärnya som
regeringen demokrati och mänskligagör rättigheter. det svenskaIav
utvecklingssamarbetet skall dessa frågor utökas, utvecklas och bli mer
långsiktigt inriktade. Främjandet demokrati och mänskliga rättig-av
heter skall bli centralt, tydligt och genomgående inslagett i bi-mer
ståndet. Demokrati och rättighetsfrågoma skall behandlas utförligt i de
landstrategier fastställerregeringen för samarbetsländema. I vissasom
länder kan det bli aktuellt med särskilda strategier för hur Sverige kan
främja demokrati och mänskliga rättigheter.

Landstrategierna, reglerar biståndets inriktning för de viktigastesom
samarbetsländema, fastställs regeringen och löper normalt på tilltreav
fem år. De 26 land- och regionstrategier för närvarande finnssom
beskriver inriktningen på relativt övergripande plan och resultatetett är

diskussioner mellan Sverige och respektiveav gemensamma sam-
arbetsland. Landstrategiema uttryck förär regeringens ambitionett att
bygga långsiktigt partnerskap med respektiveett samarbetsland.upp

faktumDet strategierna löper flera år innebär dock inteatt över deatt
statiska. Tvärtom goda möjligheterär till löpande dialog i syfteges en
komplettera och utveckla samarbetet.att
För få tydligt genomslag för regeringens ambitioneratt föreslårett

kommittén vi från svensk sida ytterligareatt initiativ tilltar en
diskussion specifikt inriktad på rättsområdet med de programländer

bedöms ha intresse detta. dessaI diskussioner bör ökadisom ut-av
sträckning med goda och relevanta insikter i rättsväsendetspersoner
villkor sig och delta; exempelvis från universitet, rätts-engagera
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Justitiedeparte-övrigt ochförvaltningen iväsendets myndigheter,
Östsamarbetet JustitiedepartementetsdärfrånErfarenheternamentet.

ökar isådana initiativmycket aktiv visarledning varit tempotatt
ocksåsådan ordningbedömerKommitténdiskussionerna. att en

kommandepå kvaliteten i detinverkanha positivkommer ut-att en
vecklingssamarbetet.

utbuds-risk fördet föreliggermedvetenKommittén är att enom
Samtidigtdiskussioner.dennagivarlandet initierarstyrning, typ avom

organiserabehovetbetonarregeringenkonstaterar vi attatt sam-av
uppföljningdialog ochkontinuerligmedfastarearbetet på sättett en

förpartnerskapbegreppetanvändsskrivelsenpolitisk nivå. Iockså på
Kännetecknande forsamarbete.intimaochdetta fastabeskrivaatt mer

respektiveöppenhet förrimligen ocksåpartnerskap måsteett vara en
utgångspunktsvenskdetSjälvfallet attprioriteringar. ärparts en

Vad viinsatser.bedöma behovenmåstesjälvasamarbetsländema av
landet iiakttagelser iutifrånsida kanfrån svensk ärgöra att, egna

vidsamarbetslandet,stödjamöjligheter vi harför defråga, redogöra att
samarbetet.framtidadeträttsornrådet iprioritering aven

arbeta framförslagvårtmedvetenKommittén attattär enom
konflikt med vistå i6.2 kanavsnitt attlångsiktig strategi se nusynas

forsamarbetsländemamedunderhandsdiskussioner attföreslår
utgångspunkterFrån vissarättsområdet.öka inomsnabbare insatserna

förstochstrategiarbeta framförstnaturligtsigkunde det ha atttett en
dockrealiteten kanenskilda insatserna. Idedärefter sigägna man

handlar detSnarareså enkeltpåarbetetdela sätt.knappast ettupp
påverkamåsteuppfattningkommitténsenligt somprocesserom

harolikade insatsernaerfarenhetermed vi vinnervarandra. taktI att av
kommersåOmväntförfina strategierna.möjlighetocksåvi atten

pågåendeförändraunderlag förkunnastrategiutvecklingen attatt ge
finnsfaktisktledtiderde närbeaktamåsteprojekt. Dessutom somman

sidafrån svenskdagirättsområdet. Omdet gäller insatser
sannoliktdetdröjermottagarland, såmeddiskussioninitierar etten

de konkreta insatsernatill två år innanminst startar.ett
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6.4 Prioriteringar

Förslag
För de viktigaste svenska samarbetsländema finns utarbetade land-

fastställdastrategier regeringen. För närvarande finns 26 land-av
och regionstrategier.

Merparten rättsområdets finns i tioav engagemang av program-
länderna; i Centralamerika, i södra Afrika iSydostasien. Enligtsamt
kommitténs bedömning ligger det till hands förstai handnärmast att
initiera diskussioner fördjupat och omfattande samarbeteettom mer
inom rättsområdet i dessa länder eftersom vi redan har etablerade
relationer.

Av regeringens skrivelse demokrati och mänskliga rättigheter skrom
1997/98:76 framgår bl.a. regeringen behov i viss månatt ett attser av
koncentrera de svenska insatserna. Regeringen betonar exempelvis

sättpartnerskapet ytterligare fördjupa samarbetet medett attsom
programländema. På flera ställen skrivelseni betonas också utveck-att
lingen bör gå och längre insatser. Slutligen pekar ocksåstörremot
regeringen antal områden där Sveriges har komparativa fördelarut ett
och där vi bör vidareutveckla vårt spetskunnande. till helaSer man om-
rådet demokrati och mänskliga rättigheter blir slutsatsen de mångaatt
små insatserna framtideni kommer stå tillbaka förmånnågot tillatt
för och sammanhållna insatser.större Förändringen kommermer
måhända inte bli dramatisk riktningen ändå klar.att ärmen

För rättsområdet, står för ungefär tiondel de samladesom en av
insatserna inom området demokrati och mänskliga rättigheter, är
insatserna relativt väl samlade geografiskt. Merparten rättsområdetsav

finns i tio programländema; i Centralamerika, i södraengagemang av
Afrika i Sydostasien. Enligt kommitténs bedömning ligger detsamt

till hands i första hand initiera diskussionernärmast fördjupatatt ettom
och omfattande samarbete i dessa länder eftersom redan harvimer
etablerade relationer. finns självfalletDet inga hinder inleda diskus-att
sioner också med andra samarbetsländer. detTvärtom regeringensär
ambition frågor rörande demokrati och mänskliga rättigheter skallatt
integreras i samtliga landstrategier. Det praktiskt konstate-är snarast ett
rande samarbetet måste bygga på ömsesidigt intresse, någotatt ett som
redan konstaterats i de ländertio där insatser pågår rättsornrådet.inom

De regeringen särskilt utpekade svenska proñlområdena ärav som
tidigare ombudsmarmainstitutioner, uppbyggnad demo-nämnts av
kratiska enskilda organisationer, offentlighet och demokratise-insyn,
ring rättsväsendets institutioner, kvinnliga politiker lokal när-samtav
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rättsområdetverksamheten inomkonstaterarKommitténdemokrati. att
profilområden.regeringenshelhet tillhöri sin

framhållakommitténkonstaterande vill dockdetta attSamtidigt med
perspektiv. Detbrettirättsområdet måsteinsatserna inom ettses

medrättsväsendetutvecklingen inomstödjaenbarthandlar inte attom
eller krimi-domarepolisman,åklagare,yrkeskompetensden som en
krävs ocksåutvecklabesitter. För rättssystemetnalvårdstjänsteman att

karaktär.institutionsuppbyggandeolikamängd insatser ärsom aven
IT-stöd, ekonomisystemledarutveckling,exempelvispåsatsningEn

såkan välutvärderingVerksamhetsuppföljning ochförsystemsamt ge
refonneringstödjavill rättssystemet.effekter närstora avenman

ochOrganisation6.5 resurser

Förslag
förorganisationenförändrabehovnågotinteKommittén attavser

arbets-behöverrättsornrådet. Däremotutvecklingssamarbetet inom
det finnsinblandade måste inseAllaförändras. ett stortformerna att

därför allfinnsvarandras kompetens. Detberoendeömsesidigt av
Utvecklings-ocharbeta integreratanledning gemensamt.att mer

lösasåtagande måstenationellt gemensamt,samarbetet är ett som
fram.beställasupphandlas ellerkaninte något som

tillmyndighet, knyteransvarigSida, såsomKommittén förslår att
organiserad formför ifem-sexexpertråd påsig attett personer

skallsvenskaoch de insatsernasvenska strateginhur dendiskutera
och genomföras.utvecklaskunna

myndigheternakrävsverksamhetenutvecklakunnaFör attatt
uppföljning.och Kom-planeringför analys,kompetensökar sin

ifördeldetbedömer ocksåmittén att resursernaom mer avenvore
kvalitetssäkring,för analyser,projekten kanenskildade avsättas

SidavidareKommittén konstateraruppföljning.ochplanering att
med handläggareorganisationförstärkt sintid harunder somsenare

Kommitténrättsornrådet.utvecklingssamarbetet inommedarbetar
ytterligareSida skaparinomochvälkomnar detta gärna att manser

rättsväsendekompetens.medför ökad bemanningutrymme en
myndigheter kom-rättsväsendetsochföreslår SidaKommittén att

mellan-sinaform hanteraändamålsenlig attöverens merom enmer
redovis-uppföljning,kontroll ochavseendehavanden exempelvis

kostnadsersätt-förprinciperoch revisionrapporteringning, samt
länderna imedsåvälutvecklingssamarbetetgällerning. Detta

Östeuropa syd.utvecklingsländerna iCentral- och som
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6.5.1 Arbetsforrnema behöver utvecklas

Regeringen pekar avslutningsvis i sin skrivelse skr. l997/98:76 på ett
antal konsekvenser vad genomförandet den inriktningenavser av nya
på demokrati och mänskliga rättigheter deti svenska utvecklings-
samarbetet. Några punkter särskilt intresse för bedömningenav av
organisation och är:resurser

Det handlar relativt svårt och bistånd,ett ochnytt,0 oprövatom
Sverige skall bidra med utveckla kunskaper och metoder.att nya

krävsDet kapacitetshöjning och kompetensutveckling hos de0 en
genomförande myndigheterna.

ochUD Sida har inte själva kompetens på alla de centrala sak-0
områdena, bör ha övergripande för utveckla denett attmen ansvar
svenska resursbasen och vidmakthålla kontaktnät blandett
relevanta svenska institutioner.

kommerDet krävas omfattande arbete för vidareutvecklaatt ett0 att
riktlinjer, fonner och metoder för myndigheternas arbete detnär
gäller främja demokrati och mänskligaatt rättigheter.
Demolcrati- och rättighetsfrämjande bistånd blir med nödvändighet0
arbetsintensivt. Hänsyn till detta bör i verksamhets-, budget-tas
och personalplanering.

likhetI med regeringen har kommittén konstaterat utvecklings-att
samarbetet inom rättsområdet ställer delvis och annorlunda kravnya
jämfört med hur arbetet bedrivs inom de traditionella bistånds-
områdena. En konsekvenserna vi måsteär uppmärk-att ägna storav
samhet hur kompetensen skall utvecklas. detNär gäller den
kompetensuppbyggnad krävs inom de olika myndigheterna be-som

Ävenhandlas detta särskilti del betänkandet. på denen av mera
övergripande nivån krävs emellertid utveckling vår nationellaen av
kompetens för hålla och strategisktatt utveckla de samladesamman
insatserna. Denna strategiskt inriktade kompetens kan knappast samlas
på hand. Tvärtom handlar det kombinera och samordna deatten om
olika kompetenser finns i Sverige bästa resultat.sättettsom som ger
För kunna kvalitativt högtståendeatt stöd förett utvecklings-ge
ländernas arbete för främja demokrati och mänskligaatt rättigheter
krävs både politiskaUD:s och lokala kännedom, Sidas kunnande inom
biståndsområdet rättsväsendets och andra aktörers kompetenssamt i
sakfrågoma.

Från kommitténs sida kan vi inte några behov förändraattse av
organisationen för utvecklingssamarbetet inom rättsornrådet. Däremot

vi behov ändra arbetsfonnema. Alla inblandadeett att måste inseser av
det finns ömsesidigt beroendeatt varandras kompetens.ett stort Detav
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finns därför all anledning arbeta ochintegreratatt gemensamt.mer
Utvecklingssamarbetet nationellt åtagande måste lösasär ett som

inte något kan upphandlas eller beställas fram.gemensamt, som
Kommittén har erfarit och Sida på informellt plan harUDatt ett

bildat för diskutera implementeringenatten gemensam grupp av rege-
ringens politik. Kommittén detta arbetssätt skulle kunnaatt ut-menar
vecklas ytterligare. Vårt förslag Sida, såsom ansvarig myndighet,är att
bör knyta till expertråd fem-sexsig på för i organiseradett attpersoner
form den svenskadiskutera hur strategin och de svenska insatserna
skall kunna utvecklas. detta expertråd från kommitténsI vi sidasom ser

och tankesmedja skulle de olika aktörerna i Sverigesom en resurs en
ingå. Rådet bör ha någon formell i deninte meningenstatus att man
driver verksamhet det bör slättnågon ochrätt ettutanegen vara
diskussionsforum och stöd för utveckla den svenska strategin.ett att

for analys,6.5.2 ochKompetensen resurserna
måste ökaplanering och uppföljning

kunna utveckla verksamheten krävs också myndigheternaFör att att
ökar sin kompetens för analys, planering och uppföljning bistånds-av
aktiviteterna. för-Kommittén konstaterar Sida under tid haratt senare

med utveck-stärkt sin organisation med handläggare arbetarsom
lingssamarbetet rättsområdet. välkomnar detta ochinom Kommittén ser

Sida skapar för ökadinom ytterligaregärna att utrymmeman en
bemanning med rättsväsendekompetens. Också det gällernär rätts-
väsendets myndigheter finns det behov ytterligare kompetens,av
främst det gäller arbeta med bredare anslag involverarnär att ett som
inte bara den myndighetens verksamhet också tillutanegna ser
helheten i de svenska insatserna.

har erfarit Sida och planerar utbyteKommittén RPSatt ett av
personal organiserad form. Tanken någon elleri någraär att personer
från respektive myndighet, under period till månader skallen upp sex

möjlighet tjänstgöra på den andra myndigheten. Kommitténattges ser
detta initiativ utmärkt exempel på konkreta insatser därettsom man
med åstadkomma insiktsmå medel kan ökad och kompetens.en

utvecklingssamarbetetUtan tvekan inom rättsområdet mycketär
personalintensivt. Kommittén konstaterar också de omfattande behov

finns det gäller utveckla verksamheten strategiskt ochnär attsom
metodologiskt. denna bakgrund bedömer kommittén detMot att vore

fördel kunde för analyser, kvalitets-avsättasen resursernaom mer av
säkring, planering och uppföljning. Generellt förefaller det finnas en
grundregel hålla de s.k. administrativa kostnaderna Sidanärattom nere
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bedömer olika projektansökningar. Detta arbetssätt principielltär
lovvärt och ändamålsenligt. bakgrundMot de speciella förutsätt-av
ningar kommittén inom rättsområdet kan sådant för-ettsom ser
hållningssätt dock kontraproduktivt. Kommittén vill i dettavara sam-
manhang också påminna utvecklingssamarbetet inomatt rätts-om
området kostsamt jämförelseinte i med andra områden i biståndet.är

6.5.3 rutiner måste utvecklas för hantera detNya att

institutionella samarbetet

Med årsbudget omkring miljarderpå sju kronor Sida, direkt ellerären
indirekt, upphandlare anläggningar och tjänster.storen av varor,
Upphandlingen genomförs huvudsakligen samarbetslandetav men
ibland också Sida. bägge fallen har emellertid Sida förI ettav ansvar

upphandlingen sker på leder till de insattasättatt ett attsom
biståndsmedlen möjliga effekt, finns alltså behovoch detstörsta ettger

tillsyn, kontroll och uppföljning.av
de Sida finansierar mottagarlandetI insatser ärmerparten av

beställare utföraren företagoch eller konsult arbetar påär ett en som
kommersiella villkor. undantagsfall, exempelvis mottagarlandetI om
bedöms ha otillräcklig kapacitet för hantera upphandlingen, äratten
Sida den beställande och sköter då själv upphandlingen. Sidasparten
policy och för upphandling främst förrutiner avpassade dessa bäggeär
situationer.

del det svenska biståndet kanaliseras enskildaEn viastorannan av
organisationer. Sida finansierar helt eller delvis den verksamhet
organisationerna bedriver i mottagarländema. harOrganisationerna
ibland förockså bedöma och förmedla medel till olikaansvaret att
projekt mottagarlandet. och åtagandeni Organisationernas insatser i
utvecklingssamarbetet regleras avtal med Sida. Någongenom upp-
handling det aldrig fråga de enskilda organisationernaär utanom an-
söker vanligen hos Sida bidrag verksamhet.till bedriva vissatt att en
Även det gäller de enskilda utvecklatorganisationerna har Sidanär en
policy och förrutiner säkerställa kontroll och uppföljningatt av
insatserna.

institutionellt samarbeteDen bedrivs inom rättsområdettyp av som
rättsväsendets myndigheter relativt företeelse inomärav en ny

utvecklingssamarbetet. Institutionellt samarbete enligt Sidas definition
bedrivs flera harmellan två eller institutioner typsom samma av

ochmandat, verksamhetsområde kunnande och primärt arbetar isom
icke vinstdrivande syfte. Hittills har Sida hanterat detta samarbete på

principiella det varit fråga sedvanligsättsamma som om om en
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konsultupphandling. har visat sig mindre ändamålsenligtDetta vara
såväl för Sida för övriga berörda myndigheter.som

Kommittén har kunnat konstatera utvecklingssamarbetet inomatt
rättsornrådet kräver bred finns behov utvecklaDetansats. ett atten av

strategier och metoder. Utvecklingssamarbetet nationelltär ettnya
åtagande kräver samlat agerande och samarbete mellan de olikaettsom
aktörerna. krävs kompetent hemmaorganisationDet måsteen mer som

till analyser, kvalitetssäkring, planering ochavsätta större resurser
uppföljning. Slutligen krävs också, vilket kommittén återkommer till i
följande kapitel, ökad bas kompetenta inom rättsväsen-aven personer
det kan gå i fältuppdragen. breddningin Denna kompetens-som av
basen möjlig bara myndigheterna har framförhållning ochär om en en
kontinuitet i verksamheten.

sammanfattar allaNär dessa krav det lätt Sida ochinseär att attman
rättsväsendets myndigheter måste utveckla samarbete. Grundennäraett
för från rättsväsendets myndigheter regeringensärengagemanget
uttalade ambition öka de svenska insatserna inom rättsområdet. Detatt
handlar alltså knappast något normalt kund-leverantörsförhållande.om
Därför det också enligt kommitténs bedömning nödvändigt finnaär att

hantera myndigheternas mellanhavanden exempelvissättett att avseen-
de ekonomi, kontroll och uppföljning dennatill speci-är anpassatsom
ella relation.

kunna bedöma förutsättningarna för skapaFör sådanatt att en
anpassad modell har kommittén det angeläget klarasett att utsom

frågarättsläget. första avgörande huruvida 1992:1528En Lagenär
offentlig upphandling LOU tillämplig på det institu-är ävenom

tionella samarbetet.
definieradEn upphandling enligt LOU köp, leasing, hyraär som

eller hyrköp byggentreprenader eller tjänster. Upphandlingenav varor,
regleras i upphandlingskontrakt mellan den upphandlande myndig-ett
heten alltså finnsoch leverantören. centrala det tvåDet är att parter,
dvs. skilda juridiska köper respektive levererarpersoner, som varan
eller tjänsten.

Kommittén konstaterar enda rättssubjekt och därmedäratt staten ett
i lagens mening kan upphandla eller träffa avtal med sig själv.sigvare

för alltsåOm myndighet utför arbete myndighet, har detetten en annan
Rättssubjektetinte förevarit någon upphandlingssituation. statenens

har ochenbart gjort intern omdisponering sinaen av egna resurser
därmed bestämt för genomföra verksamheten regi.sig i Upp-att egen

först vill hahandlingssituationen uppstår i det ögonblick instatensom
utomstående. gäller dessutomanbud från någon Detta resonemang

finns marknad för de olikaoberoende huruvida det tjänsterexternenav
förse varandra med.myndigheter kan
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Slutsatsen alltså LOU inte tillämplig på det institutionellaär äratt
samarbetet skäletdet enkla det kan förekommainte upphand-attav
lingar myndigheter emellan. Kommittén konstaterar därför Sida ochatt
rättsväsendets myndigheter oforhindrade kommaär överensatt om en

ordning för hantera mellanhavanden.sina föreslårKommitténattegen
Sida myndigheteroch rättsväsendets utarbetar modellatt gemensamt en

för skall gällavilka principer för samarbetet. Tänkbara element isom
sådan överenskommelse skulle kunna Regler för kontroll ochen vara:

uppföljning, för redovisning,regler rapportering och revision samt
principer för kostnadsersättning. Kommittén vill detta sammanhangi
särskilt påpeka problemen med hanteringdagens det institu-att av
tionella samarbetet genomgången generellrättsläget ärsamt av av

förslag till lösning således samarbetet Central-Vårt iävennatur. avser
Östeuropa.och

framhålla vårt förslag får innebära kravenKommittén vill inteatt att
på effektivitet och hushållning med statliga medel minskar. Tvärtom
bör till enklare mindre resurskrävandeförslaget kunna leda och rutiner

föroch for suboptimeringar minskar. Sidatill riskenatt ansvararsom
effektivt alltid möjlig-biståndsanslagen hanteras har naturligtvisatt en

het välja vill anlita för utföra uppdrag ställaatt att ett samt attvem man
krav på resultatet.
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Ökade kräverinsatser en

resursbasstörre

svenskavill rättsområdet i detregeringen åtDen ökade tyngd gesom
ÖsteuropaCentral- och iutvecklingssamarbetet, såväl i ut-som

volymökningarleda till betydandevecklingsländerna syd, kommeri att
för åstadkomma dettaförutsättningunder de kommande åren. En äratt

viktig punkt iutvecklas och utökas. Enden svenska resursbasenatt
enlighet med direktiven,därför varit ikommitténs arbete har ut-att,

bredareför byggaforma och finna formerförslag till att resurs-upp en
bas.

kompetenskraven ut7 Hur ser

Även för-avseenden har speciellarättsområdet i vissa sinaom
finns detbehandlat, det påvilket kommittén tidigareutsättningar, rent

bistånd. utsträckninglikheter med Ioperativa planet många annat stor
förvalt-fungerande institutioner ochhandlar byggadet att uppom

flestaframträdande drag inom devilketningstraditioner, är ettnumera
Kommittén har där-utvecklingsprojekt deltarbilaterala Sverigesom

beskrevs del-olika verksamheter, några iför studerat antalett varav
dessa erfarenheter kanbetänkandet, för kunna i vad mån över-att se

synpunkterföras dessutom inhämtattill rättsområdet. Kommittén har
bistånds-erfarenhetfrån Sida enskilda med långsamt personer av

bör ställas påinsatser för få övergripande bild de kravatt somen av
den personal i biståndsarbete.engagerassom

företeelserelativtUtvecklingssamarbetet inom rättsområdet är en ny
fortfarande befinner uppbyggnadsskede såväl i Sverigesig i ettsom

finnsandra givarländer. takt med erfarenheterna byggsi I attsom upp
bådedet därför anledning förvänta relativt snabb utvecklingsigatt en

kunnadet gäller samarbetets innehåll och arbetsmetoder. Förnär att
detförslag till förstärkning den svenska resursbasen ärpresentera en av

erfarenheter, sigdock inte tillräckligt enbart studera tidigareatt vare
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ellerdessa finns rättsområdet inom andra sektorer.inom ocksåDet är
nödvändigt försöka bedöma i vilken riktning de framtida insatsernaatt
kommer utvecklas.att

Kommittén kan för del tydliga tendensersin i utvecklings-trese
få konsekvenser församarbetet kommer kravprofilen hos denattsom

personal kommer engagerad.att varasom
förstadet kommer åtminstone del bliFör insatserna atten av mer

komplexa framöver. Expertinsatser inom avgränsade områden kommer
minska till förmån för sammanhållna insatser samtidigtstörreatt som

rättsväsendet. Bakom förändringenberör olika delar ligger insiktenav
handlardet faktiskt bara höja kompetenseninte eller detatt attom

tekniska den enskilde polismannenstödet för eller den enskilda dom-
Vad samarbetetstolen i samarbetsland. syftar till ärett ytterst att ge

för dess rollstöd stärka i demolcratiseringen, dessrättsstaten,att
rollrelation medborgarna, dess försvararetill rättigheter Enetc.som av

komplexiteten dessutomytterligare dimension i behovetär av sam-
ordning med andra givarländer allt döma kommer öka.att attsom av

sannoliktdet andra kommer samarbetet med respektiveFör land att
behöva pågå under längre tid. Institutionsuppbyggnad kräver tid, tåla-
mod och uthållighet.

det tredje kommer arbetssättet behöva förändras.För dagI äratt
utbildning dominerande inslag i samarbetet. framtiden kommer detIett

krävas interaktivt arbetssätt. måste mottagarlandetDetatt ett mer vara
projekten.efterfrågar och driver svenska rollen blir dåDensom mer

stödjande förändringsprocessen.inspirerande, rådgivande och i
de erfarenheterBaserat på gjorts inom rättsområdet, andrasom

biståndsområden följeroch de krav inriktningregeringenssom av nya
områdetutvecklingssamarbetet inom demokrati och mänskligaav

rättigheter har försöktkommittén sammanställa lcravprofil för denen
personal skall medverka i utvecklingssamarbetet inom rättsom-som
rådet. Kompetenskraven enligt kommitténskan uppfattning delas in i

delar; kunskap/utbildning personliga egenskaper erfarenheter.tre - -

Kunskap/utbildning
gediget yrkeskunnandeEtt given grundförutsättningär ären som

nödvändig för kunna uppträda med auktoritet samarbetspartner.att som
den formellaDet räcker alltså inte ha bara utbildningen. krävsDetatt

hunnitockså antal år i yrket så har skaffa sig rutin ochattett man
erfarenhet. habör också god allmän lcringsynMan överen

ocksårättsväsendet. Lika självklart personalen måste ha godaär att
naturligtvis klar fördel behärskaspråkkunskaper. språket iDet är atten
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det aktuella samarbetslandet måste åtminstone behärskamen man
engelska obehindrat.

Utöver de grundläggande, yrkesmässiga kunskaper behövs försom
respektive uppdrag krävs också situationsanpassad kunskapmer som
handlar det aktuella samarbetslandet, dess historia, kultur, politiskaom
situation kunna bra jobbFör måste också den in-göraetc. att ett egna

in i perspektiv, och det krävs därför viss kunskapsättas störresatsen ett
Sidassvensk biståndspolitik i arbetsmetoder och regelverkstort,om

kunskaper andra aktivitetergivares det aktuellai landet.samt om

Egenskaper
de kommitténEn har intervjuat använde den träffandeav personer som

benämningen "förändringsagent för beskriva rollen för den svenskeatt
samarbetsprojekt.i Det viktigt klart detärrepresentanten ett göraatt att

samarbetslandet själv måste vilja ha förändring ochär attsom en
för projekten liggadriva måste hos de ledande företrädarnaansvaret att

för den skall förändras.institution All erfarenhet visar be-attsom
kanstående förändringar bara åstadkommas, mottagaren tarom ansvar

for formulering och förmålens de uppnås. svenska rollen kanDenatt
och ska förvisso pådrivande, vi får aldrig projekten,övertavara men
och handladet får definitivt inte oreflekterat svenskaatt exporteraom
modeller eller arbetsmetoder.

kunna fungera "förändringsagent"För krävs portionatt storsom en
lyhördhet. måste beredd lyssnaMan och till sigatt ta mottagarensvara
problem och tillsammans söka lösningar på dessa. Arbetet alltså iär
hög grad processinriktat och det finns sällan några snabba och enkla
lösningar.

Pedagogisk och kommunikativ förmåga viktigär en annan egen-
skap. idéer, förslag eller lösningarDe måstepresenterarsom man
kunna förstås och med helt andra referensramaranammas av personer
och erfarenheter.

miljö projekten arbetar i sällanDen eller aldrig perfekt ochär man
kommer drabbas problem institutionella, administrativa, prak-att av -
tiska, kulturella. regelDet undantag projekten drabbasänär attsnarare

förseningar tempoförluster.och Därför resultatorientering kom-ärav
binerat med improvisationsförmåga, Viljestyrka och uthållighet nöd-
vändiga egenskaper skall kunna åstadkomma resultat imanom sam-
arbetet.

formerTyvärr korruption i olika problem och hinderär ett stort ett
för utveckla i många samarbetsländer. Därför krävsrättsstatenatt en
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svenskapersonlig etik och moral hos denmycket hög integritet,
personalen.

Erfarenheter
kompetensprofilen de erfarenheterisista komponentenDen är som en

kan särskiltbagaget och intresse ihar med sig i ef:som vara avperson
utvecklingsprojekt.

värdefullttill hands ochliggerDet är arnärmast mestsomsom
företrädesvis b:-internationella erfarenhetertidigarenaturligtvis av
erfarenhet hanäraliggande verksamheter. Menståndsarbete eller attav

aktuella för samarbets-länderarbetat utomlands i den ärtyp av som
arbetet inte harvärdefull allmänhet,projekt i största även vantär om

biståndsinriktat.
värdefulla. Ertskaffat sig i SverigeOckså erfarenheter ärsom man

projektarbete,erfarenheterskulle kunnaexempel annatettvara av
förändringsarbete,erfarenheter lednings- ochskulle kunna vara av

eller projektledare.chefspositionantingen i som
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genomförtKommittén har enklare kartläggning de viktigasteen av
aktörerna för få översiktlig uppfattning antalet svenskaratt en om som
hittills engagerade i bilateralt utvecklingssamarbete inomvarit rätts-
området. Eftersom de svenska aktörerna relativt har det inte varitär

få fram uppgifter volymema. har det inte varitsvårt Däremotatt om
djuplodande analys kompetensnivåer hos denmöjligt någongöraatt av

innehållet olikaengagerade personalen eller det kvalitativa i insatser.
med påpekanden den redovisningDärför det viktigt någraär somom

följ nedan:er
hålla kommittén redovisardet första måste i minnetFör attman

utanförvid tillfälle har deltagit i projektantalet någotpersoner som
vilken omfattningRedovisningen däremot inget iSverige. säger om

från kandessa har engagerade; insatsernavarit en personpersoner
Baltikum tillomfatta allt ifrån veckors sammanlagd vistelse iett enpar

medSalvador. har dock exkluderatflerårstjänstgöring i El Vi personer
föreläsareriktigt korta uppdrag engångskaraktär exempelvissom enav

eller någon enstaka kurs.deltagit i seminariumettsom
finns väl kan dubbel-det andra det mycketFör personer som vara

bedömer dockräknade eftersom de anlitats flera olika aktörer. Viav
omfattning siffrorna blir missvisande.detta såinte är stor attatt enav

varierande karaktär,det tredje har de olika insatserna högstFör en
därför alltför långtgående slutsatser vad gälleroch kan inte draman

givetpersonalens användbarhet andra insatser. intei Det är atttyper av
skullehar hållit under veckor Baltikumi kurs några ien person som en

afrikansktintresserad eller lämpad för halvårsuppdrag någotiettvara
land.

utanförAktörer rättsväsendet

Wallenberginstitutet RWIRaoul
hälftenarbete. UngefärPå årsbasis RWI 40 i sittengagerar ca personer

företrädesvis från den akademiska världendessa svenskar,är menav
verk-myndigheter. har bedrivit sinockså från rättsväsendets RWI
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samhet under drygt och har således under10 år årens lopp engagerat ett
betydande antal Tyngdpunkten ligger Södrai insatserna ipersoner.
Afrika.

SILD
Hittills har sammanlagt 10-tal svenskar varit engagerade verk-iett
samheten. kommer från olika delarPersonerna rättsområdet. SILD:sav
insatser har hittills koncentrerade tillvarit och Sri Lanka.Laos

Universiteten
Umeå universitet har sammanlagt haft 10-tal engagerade iett personer
Vietnam-projektet. juridiskaDen institutionen vid Lunds universitet
besitter kopplingen till RWI betydande kompetens inomgenom en
folkrätt, särskilt mänskliga rättigheter och humanitär Lunds univer-rätt.

projektsitet har nyligen påbörjat i Vietnam.ett

Rättsväsendet

Polisväsendet
Under lopp sammanlagtårens har 100-tal poliser varit engagerade iett
bilaterala utvecklingssamarbeten. eller 90Merparten procentca av

Östsamarbetetdessa har varit engagerade i med kraftig tonvikt depåen
ÖstSamtligatvå-tre åren. i har varit kortaresenaste engagemang av

Ävenkaraktär. de olika projekten ibland har under längrepågåttom en
tid, har för de enskilda detidsåtgången poliserna varit begränsad, och
har kunnat genomföra det påinsatserna har inverkat menligtutan att
deras Sydinsatsemaordinarie arbete. pågår dock vanligen under en
längre tid, och de kräver också heltidsnärvaro i samarbetslandet. Deen
engagerade poliserna alltså stationerade utomlands under perioderär

sträcka från halvår tillkan sig två-tre år.ettsom upp
Sedan flera decennier har den svenska polisen varit engagerad i

olika FN-insatser med kontingenter civilpoliser. Under de senasteav
åren har Sverige också bidragit med civilpoliser förinom OSSEramen
och närvarande har Sverige civilpoliserVEU. För 125-150 påuteca
uppdrag. under loppSammanlagt årens har 000 svenska2änmer

Ävenpoliser engagerade. civilpolisuppdragenvarit delvis ärom av en
utvecklingssamarbetet,karaktär arbetsuppgifterna ändåän ärannan

därförnärbesläktade. Kommittén bör hänsyn till civil-attman tamenar
bedöma denpolisema skall svenska resursbasen. Erfarenhetennär man

utomlands och under pressade förhållandenarbeta tvekanäratt utanav
utvecklingssamarbetet.intressant tillgång också ien
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Slutligen har också polisen sambandsmän placerade i 20-talett
länder Sedanoch organisationer. 1980-talets början har sammanlagt ett
80-tal poliser sambandsmän.tjänstgjort Dessa sambandsmän ärsom

polisarbeteengagerade i operativt i respektive länder och organisatio-
således del polisens ordinarieoch de verksamhet. deIärner, en av

länder där polisen också bedriver utvecklingssamarbete kommer sam-
bandsmännen naturligtvis kontakt med detta och de också direkti är
involverade arbetet. skall bedöma den svenska resursbaseni När man
bör eftersom de onekligenockså sambandsmännen intressevara av

erfarenhet arbeta utomlands samarbete medhar värdefull och iattaven
andra länders polisorganisationer.

Kriminalvården
kriminalvården har sammanlagt l00-tal varitInom ett personer

utvecklingssamarbeten. Verksamheten har byggtsengagerade i upp
och sker huvudsakligen ifrån grunden på några år insatserna

dock medverkat utvecklingsinsatserBaltikum. tiotal har iEtt personer
Öst-program.första Europarådetsdrivs andra i handsom av organ,

Även fråga kortarelångvarigt i sig, så detsamarbetet ärär omom
bygger påberörda personalen. del insatsernainsatser för den En stor av

fängelser respektive land.sk. mellan itvillingarrangemang

Åklagarväsendet
åklagare engagerade olika utveck-Sammanlagt har 10-tal varit iett

lingsprojekt såväl Syd i Ost.i som

Domstolsväsendet
har engagerade i utvecklings-Sammanlagt 15-tal varitett personer

företrädesvis Baltikum.projekt i

svenskarSammanfattningsvis kan det konstateras totalt 250-300att
engagerade bilateralamed anknytning till rättsområdet har varit ut-

Verksamheten har vuxit mycketvecklingssamarbeten under år.senare
Östeuropa.kraftigt och medpå kort tid, i insatserna i Merparten av

från rättsväsendets myndigheter och det finns därpersonalen kommer
Östeuropa.till Samtliga insatser imycket stark koncentrationen

Östeuropa innebär personalen fortfarandekorttidsuppdrag, vilketär att
utförhar kvar befattningar i myndigheten och insatsernasina som en

heltidstjänster uppskattarliten del sitt ordinarie arbete. Omräknat tilli
kommittén svenska liggerden totala insatsen på 25-30att ca personer.

sambands-Kommittén vill för sin del också civilpoliserna ochse
svenska resursbasen.del den Denimännen storasom en grupp av
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uppdrag bör alltså kunnahar varit på dessapoliser ellerär ute varasom
det bilaterala utvecklingssamarbetet.rekrytera också iintressanta att
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och förslagSlutsatser9

Förslag
det rimlig målsättningbedömningkommitténsEnligt attvore en

skall ha resursbasmyndigheter inom årrättsväsendets ett sompar en
betyder ytterligare 200dag, vilketdubbelt så i attär stor casom

samarbetsprojektkapabla delta olika inomskall iattvarapersoner
resursbasåstadkomma denna fördubbladerättsområdet. För att

flera områden:behövs påinsatser

Planering
erforderlig kompetens måstepersonal medkunnaFör att engagera

förbere-till planering ochmyndigheter ha möjligheträttsväsendets
Sida regelmässigtföreslår därfördelser. Kommittén att engagerar

rättsväsendet de delega-eller iJustitiedepartementetpersonal från
respektive samarbetsland.meddiskuterar insatsernationer som

Utbildning
rättsväsendets myndigheterSida ochKommittén föreslår att gemen-

fáltpersonal.för projektledare respektivegenomför utbildningsamt
rättsväsendet eftersomför helabör skeUtbildningen gemensamt

bör dess-finns,viktig utgångspunkt. Om intresseintegrationen är en
utbildningen.beredas plats iutanför rättsväsendetaktörernautom

Sidabredare erfarenhetsutbyte.också behovKommittén ettett avser
aktörer ochsamla samtliga svenskadärför tillbör initiativ attta

rättsområdet till endagsseminarium, åtminstoneintressenter inom ett
gång år.en per

Urval
utveck-tilllämplig personal rekryterassäkerställaFör attatt
mellanutvecklas samarbetelingsprojekten bör urvalsmetodema i

myndigheter och Sida.rättsväsendets

Erfarenheter
kommittén:bredda resursbasen föreslårsnabbareFör att

där personal kanrättsväsendet inför traineesystemettatt vara0
utvecklingssamarbete.och läramed för att se av

allsidigtskall för insatsernaarbetslagde äratt sam-som svara0
arbetet.utveckling imöjligheter tilltör attmansatta enge
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Kommittén vill särskilt peka på jämställdhetsaspekten när
arbetsgrupperna fonneras.
Sida bör bekosta antal sk. Junior ProfessionalJPO Officersett0

rättsområdet.inom Rättsväsendets myndigheter böräven i sam-
arbete med Sida inventera tillgången lämpligapå personer.

Arbetet rättsväsendetsinom myndigheter
kunna lösgöraFör personal för utvecklingssamarbete måsteatt

myndigheternas ledningar aktivt arbeta med undanröja hinder iatt
den organisationen. Den personal tjänstgör utomlandsegna som
tillför myndigheterna internationell erfarenhet nyttig iären som
många olika sammanhang. Därför det viktär yttersta attav myn-
digheterna tydligt visar utlandstjänstgöring i sig meritatt ären en

individen användbar och främjar karriären.görsom mer
personal tjänstgör utomlandsDen har kvar anställningen vidsom

sin hemmamyndighet. Kraven på myndigheternas hemmaorganisa-
tion kommer öka får antal anställdanäratt störreett ärman som
långtidsplacerade utomlands. krävs ökadeDet insatser på det perso-
nalpolitiska förområdet kunna hand personalen och deatt ta om an-
höriga ansvarsfullt ochpå dessutom måste de administrativasättett
rutinerna utvecklas.

9.1 Efterfrågan på svenska insatser

Östeuropaåtgärder för öka insatserna i föreslogDe kommittén iatt som
delbetänkandet SOU 1998:86 har under hösten också iomsatts
praktiken. Under december 1998 undertecknade justitieministem nya
överenskommelser utvecklingssamarbetet med och de treom var en av
baltiska Såvitt kommittén kan bedöma dekommerstaterna. nu nya av-
talen fördubblinginnebära de svenska förhållandeinsatserna iatt en av
till år 1997.

det gäller sydsamarbetet föreslår kommittén frånNär vi svenskatt
sida, för löpandeinom de kontakterna med samarbetsländema,ramen

diskussion specifiktinitiativ till inriktat på rättsornrådet med detar en
harprogramländer intresse detta se avsnitt 6.3. Syftet medsom av

dessa diskussioner snabbt kunna samarbetsprojekt inomär att starta
rättsornrådet. Resultaten dessa diskussioner naturligtvis svåraär attav
förutsäga. Kommittén utgår dock de kommande förslagen fråni detatt
också i övriga delar världen handlar fördubblingav om en av
insatserna.
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9.2 Rättsväsendets kapacitet

fyra myndigheternaDe inom rättsväsendet har för närvarande
sammanlagt anställda37 000 polisväsendet kriminalvården22 300,ca
8 300, domstolsväsendet 5 600, åklagarväsendet 100.1 Deras sam-
manlagda anslag enligt års1998 budgetproposition uppgår till nästan

miljarder kronor.20 Vare sig använder eller personal-man pengarna
detmått så ändå klart utvecklingssamarbetet stårär attresurserna som

för försvinnande liten del myndigheternas samladeen av resurser.
faktum rättsväsendets myndigheter harDet att sammantaget stora
betyder naturligtvis det också finns lediga sådanainte attresurser som

ochgår på bli ianspråktagna. har myndigheternaTvärtomväntar att
de omfattandeunder åren gjort mycket besparingar vilketsenaste

innebär hårt ansträngda. storleken på fler-Däremotär äratt resurserna
talet underlättarorganisationerna i sig något omprioriteringar.av som

förutsättningUnder det går åstadkomma kontinuitet utveck-iatt att en
fulllingssamarbetet och myndigheterna erhåller kostnadstäckningatt

för det kommitténs bedömning de kommer klarasina insatser är att att
fördubbling insatserna. Kommittén bygger sina fortsatta över-en av

väganden dessa bägge förutsättningar.på
heller det gäller kan kommitténInte kompetensen ännär annat attse

rättsväsendets myndigheter har förutsättningar för att motsvara rege-
förväntningar det ökat utvecklingssamarbete.ringens gällernär ett

Självfallet finns den yrkesmässiga kompetensen det svenskainom
finns egenskaperrättsväsendet. Självfallet också med lämpligapersoner

bland antal anställda. det faktum erfaren-så Däremot ärett stort ett att
heterna utvecklingssamarbete särskilt omfattande. På dennainte ärav

dock kommittén antal förslag nedan.punkt lägger ettsenare
grundförutsättning för myndigheterna skall kunnaEn att engagera

med erforderlig kompetens dockpersonal inomär att man myn-
Ärdigheterna har möjlighet och förbereda kravenplanera sig.atten

kända, har också rimlig chans sin organisation.attman en anpassa
Därför det viktigt rättsväsendets myndigheter på så tidigtär att ett
stadium möjligt får information de efterfrågasinsatser ochsom om som
diskuteras. bästa och effektiva frånDet inte bara det svenskasättetmest

frånrättsväsendets synpunkt samarbetsländemasävenutan vore om
från rättsväsendet eller Justitiedepartementet bidrar med sinapersoner

diskussionernaexpertsynpunkter redan i de inledande med respektive
föreslår därförsamarbetsland. Kommittén Sida regelmässigtatt

kompletterar sådantsina delegationer på sätt.ett
Kommitténs samlade bedömning alltså rättsväsendet har bådeär att

kapacitet för kunnaoch gmndkompetens fördubbla sina insatser.att
Detta förutsätter dock full kostnadstäclming och rimlig framförhåll-en



Slutsatser och förslag SOU 1999:3272

myndigheterna får möjlighet planera insatser,ning så attatt en
personal och komplettera med utbildning.rekrytera lämplig vissatt

för förstärka resursbasen9.3 Insatser att

kapitelutgångspunkt från de kompetenskrav redovisades iMed 7som
antal åtgärder för kunna byggakan kommittén behov ett attav uppse

för utvecklingssamarbete inom rättsväsendet. Enligtresursbasstörreen
det rimlig målsättningkommitténs bedömning rättsväsen-attvore en

tvåårsperiod skall ha resursbasdets myndigheter inom ären en som
betyder ytterligaredubbelt i dag, vilket 200så attstor ca personersom
samarbetsprojekt.kapabla delta i olikaskall attvara

det finns vissa risker med byggaKommittén medvetenär attattom
klart begrepp hur efterfråganharesursbasen ut.utan att ett seromupp

ämnesområden eller länder kan blivilkaVi kan säkertinte veta som
därför den svenskakan inteaktuella för samarbetet. Vi veta per-om

efterfrågas. Kommitténkommersonal utbildas verkligen att menarsom
initialskedet, det skallvi måste idock detta riskär taatt omen som

det önskar. Denöka på regeringenmöjligt insatserna sättattvara
sker utifrånkommittén föreslårfördubbling resursbasen ensomav

underske successivtoch utökningen kommerrelativt låg nivå, attsett
därför möjligt ändra inriktningen,börde två åren. Detnärmaste attvara

kanannorlunda vadefterfrågan skulle visa sig än som nuvaraom
myndigheter arbetarrättsväsendetsförutses. också viktigtDet är att

förstaväljer de ämnesområden imed Sidatillsammans när ut somman
resursbasen utökas.hand bör prioriteras när

framhålla kompetensuppbygg-Kommittén vill också särskilt att
pekade ikapitelbrett perspektiv. Som vi på 7naden måste i ärettses

formella kunskaper, personligakravproñlen blandning egen-en av
kompetensen krävs alltsåerfarenheter. byggaskaper och För attatt upp

bara del.medel, där utbildningarbetar med många olika är enman
verksamhet läggaexempelvis ordinarieMyndigheterna kan inom sin

internationella utbytefler människor detsig vinn involvera iatt somom
alltid pågår.
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Utbildning
kan behov utbildningsinsatserKommittén flerapå plan:ettse av

Projektledare
dem skall leda och planera utvecklingssamarbetetFör behövssom

Sidakunskaper hur arbetar och planerar,hur genomför ochom man
följer utvecklingsprojekt i teknisk mening. handlarDetupp en mera om

tillägna de och erfarenhetersig rutiner Sida har utvecklat underatt som
årens lopp. utbildningsinsatserVissa har redan skett arbetetmen
behöver finna reguljära former. Sida har nyligen genomfört tvåmer
kortare kurser för 30-tal från rättsväsendets myndigheter.ett personer

Utbildning dem deltar i projektenav som
den personal aktivt skall delta olikaFör i utvecklingsprojekt krävssom

någon form grundläggande biståndsutbildning anpassad tillatt ärsom
rättsområdets speciella behov. Några exempel på vad kan ingå isom en
sådan utbildning är:

svenska biståndspolitiken och dåDen särskilt demokrati- ocho
rättighetsfrågomas roll.
Sidas arbetssätt, metoder och svenska policies inom området0
demokrati och mänskliga rättigheter.
Internationella aktörer inom området demokrati och mänskliga0
rättigheter.
Olika rättssystem.

överför rättighetskonventionemaHur till praktiskt vardags-man
arbete.
Förvaltningsbistånd och institutionsuppbyggnad erfarenheter,- -
metoder, goda exempel.
Tips och råd inför utlandsarbete, hur hanterar kulturkrockar,0 man
korruption etc.

Kommittén föreslår Sida och rättsväsendets myndigheter förstaiatt ett
planerar och genomför utbildning med 20-talsteg gemensamt etten

för förbereda infördem kommande uppdrag. Efterattpersoner en
genomförd utvärdering bör för ytterligare kurser.avsättasresurser
Utbildningen skall alltså ske för hela rättsväsendet eftersomgemensamt
integrationen viktig utgångspunkt. Om intresse finns, bör dess-är en

aktörer utanför rättsväsendet beredas plats i utbildningen.utom
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utbildningSituationsanpassad
specifikt land bör deltagande personal kortareInför uppdrag i ett en

behandlar i det aktuella landet; dess historia,situationenutbildning som
lagstiftning, rättskultur, andra givareskultur, politiska situation,

aktiviteter etc.

Erfarenhetsutbyte
andra aktörer, harsåväl rättsväsendet meddiskussionerna, inomI som

bredare erfaren-det finns intressekommittén ett ettattnoterat av
till samlaföreslår Sida initiativKommitténhetsutbyte. tar attatt

rättsområdet tilloch inomsvenska aktörer intressentersamtliga ett
skallår. seminariumåtminstone gång Dettaendagsseminarium, en per

kommittén föreslog i avsnitt 6.5.det expertrådförväxlas medinte som
styckenfler kanske någraväsentligtbör samlaSeminariet personer,

erfaren-möjligheter tillförsta handSyftet ifrån aktör.varje är att ge
diskuterakontakteretablerahetsutbyte och attatt gemensammagenom

policyinriktade frågor.och

Urval

beskrivs iegenskaperlcravprofilen deelement iviktigtEtt är som
med någrakan förvärvasnågotEgenskaper knappastkapitel är som

till individensstället knutnaikortare utbildningsinsatser. De är per-
handlar alltså intemed egenskapersonlighet. hittaAtt rätt ompersoner

redanhitta densaknaskompetensbygga utan attatt somsomupp en
utbildning. Förfråga urvalfinns. attänDet är snarare omomen

börutvecklingsprojektentillpersonal rekryteraslämpligsäkerställa att
byggtSida harerfarenhetutvecklas.därför urvalsmetodema Den som

bör kunnautlandstjänstgöringtillrekryteringdet gällernärupp
Sida harenhet inomrättsväsendet. Denockså inomanvändas som

beredd ställaSida-REKOutbildningochför rekrytering är attansvar
rättsväsendets myndigheterstödjaförfogande förtillsina kunskaper att

bra urval.för kunnaoch metoderbygga rutineri göra ettattatt upp

Erfarenheter
skaffa barakan signågotErfarenhet defmitionsmässigtär som man

utvecklings-Eftersom det svenskaverksamheten.delta iattgenom
omfattningrelativt blygsamrättsområdet hittills varitsamarbetet på av

denna direktabegränsad skara harmycketdet fortfarandeär somen
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Östsamarbeteterfarenhet. takt medI utvecklas kommer naturligtvisatt
kunskapsbasen öka, det tid.att tarmen

breddaFör snabbare resursbasen föreslår kommitténatt rätts-att
väsendet inför traineesystem. Under det uppbyggnadsskedeett som
utvecklingssamarbetet befinner sig böri i de olika projektennu man
bereda plats för personal med för och läraär att ut-som se av
vecklingssamarbete. förtjänar påpekasDet det inte första handiatt att
handlar och mindre rutinerad personal. kunna tillFör att taom yngre
sig erfarenheter praktiskt utvecklingssamarbete måste det finnasav en
giundkompetens och erfarenhet yrket.i På Statistiska centralbyrånen
har längre tid arbetat systematiskt med "trainees" ochman en er-
farenheterna mycket godaär

Alldeles använder sig traineesystem detoavsett ett ärom man av
enligt kommitténs bedömning viktigt de arbetslag skallatt som svara
för insatserna allsidigt Dels resultaten blirviär sammansatta. tror att
bättre med lämplig blandning kompetenser och dels finns deten av
utmärkta möjligheter till utveckling arbetet.i Kommittén vill särskilten
peka på jämställdhetsaspekten arbetsgruppema formeras.när

Ett ytterligare åstadkomma breddad resursbas detsätt att ären
generella förSida har introducera deiattprogram som yngre personer
internationella organisationerna. Sida bekostar antal sk. JPO Juniorett
Professional Officers arbetar exempelvis inom FN-systemet.som

börDetta enligt kommitténs uppfattning kunna omfatta ävenprogram
rättsområdet. Rättsväsendets myndigheter bör i samarbete med Sida
inventera lämpligatillgången på och uppdrag.personer

9.4 Andra aktiviteter

S WEDH UM

Under 1990-talet har demokrati och mänskliga rättigheter alltmer
prioriterats också i det internationella utvecklingssamarbetet, inte minst
inom FN-systemet.

utveckling ställerDenna krav på personal och kompetens vilketnya
har uppmärksammats vissa internationella organisationer väntav som

tillsig medlemsstaterna för hjälp med identifiera kompetentaatt att
kandidater till olika ochtjänster uppdrag. finns från svenskDessutom
sida ambition öka antalet svenskar i internationella organisationeratten
eftersom upplevt Sverige länge underrepresenterat ivaritattman
många dessa.av

följdSom denna utveckling startade det s.k. SWEDHUM-en av
projektet. Syftet med projektet skapa förutsättningar för ökaär att att
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mänskliga rättigheterarbetar med demokrati ochsvenskarantalet som
samtidigt bidrar tillinternationelladetinom systemet en mersom man

för svenska biståndet. Arbetet harrekryteringsgrund detkompetent
med antal svenska institutionerför nätverkbedrivits inom ett ettramen

har erfarenhet och arbeta inomorganisationer intresseoch attavsom
och mänskliga rättigheter.området demokrati

under till omfattaSWEDHUM-projektet utvecklades år 1997 att en
utbildningsgruppochreferensgrupp, samt ettstartgrupp enen

vid Sida. struktur har imed placering Dennasekretariat omsatts
huvudsakligafrån och med januari 1998.praktiskt arbete De momenten

genomföra behovsanalys bland potentiellaarbete har varitdettai att en
den existerande resursbaseninventeringuppdragsgivare, samt attaven

förberedelseutbildning inför internationellaförslag påutarbeta ett
utvecklats och kontakterhar nätverket och stärktsuppdrag. Därutöver

potentiella samarbetspartner med företablerats med antalhar ett
verksamhet och kompetens.området relevant

med SWEDHUM-projektet konstateratKommittén har i kontakter
förbättrainriktat på samordna ocharbetet huvudsakligen är attatt

för uppdragmed adekvat bakgrund ibefintliga register över personer
utveck-och det bilateralade internationella organisationerna genom

och SWEDHUM-projektetlingssamarbetet. Kommittén är attense om
komplementrättsvårdande myndigheternas personal viktigtde utgör ett

frivilligorganisationema.existerande resursbas hos Sida ochtill
underorganiserad samordning mellan de resursbaserEn ärsom
verkamyndigheter och redan existerande skulleutveckling vid dessa

för uppdragtotala svenska resursbasenömsesidigt förstärkande. Den
rättigheter skulle därigenomför demokrati och mänskligainom ramen

myndigheter-samtidigt bör de rättsvårdandeoch utvecklas ochbreddas
möjlighet del Sidas och frivilligorganisationemasatt ta er-nas ges av

kunskaper rekrytering och resursbasarbete.farenheter och om
viktigt rättsväsendets myndigheter ochKommittén bedömer det attsom

samarbetet kring resursbasenutvecklarSWEDHUM rätts-samt att
väsendets myndigheter aktivt deltar i nätverksarbetet.

Översyn införutbildningcivil och militärav

fredsfrämjande och humanitärainternationella insatser

utredare Fö 1997:03under särskildtillsatte år 1997Regeringen en
för civil och militär utbildninguppdrag organisationenmed överatt se

Utredarenoch humanitärainternationella fredsfrämjande insatser.inför
betänkande i 1999.kommer. sittatt presentera mars
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hansutredaren har vi kunnat konstaterakontakter medVid att
plattform för civil och militärföreslåmålsättning är att en gemensam

internationella uppdrag. Kommitténutbildning inför denna typ av
kris- ochutvecklingen inominsatsernakonstaterar vidare att av

utvecklings-beröringspunkter medhar mångakonflikthanteringen
det enligt uppfattningrättsområdet. På sikt bör vårsamarbetet inom

rättsområdets utbildning dennaiinlemmaönskvärt ävenatt gemen-
perspektivet dock kommittén inte någondet kortastruktur. I sersamma

samordning eftersom den ökning resursbasensådanmöjlighet till aven
utvecklingssamarbetet inom rättsområdetdet gällermåste ske närsom

sikt. Under den perioden torde detårsåstadkommas påmåste ett par
omfattande samordning. En viktigåstadkommasvårt att en mervara

dessa skerkompetensutvecklande vi föreslårinsatserdel dei är attsom
eftersom behov anläggarättsväsendet viför ettett attgemensamt ser av

rättskedjeperspektiv.

skyldigheter.rättigheterMänskliga mångas-
demokrati ochhögskoleutbildningoch iUniversitets-

Ds 1998:46rättighetermänskliga
1998:46skyldigheter Dsrättigheter mångasMänskligaI rapporten -
områdetuniversitetsutbildning inomsatsning påbetydandeföreslås en

innebär bl.a. detFörslaget inomrättigheter.mänskliga ämnesom-att
filosofi/religions-statsvetenskap, rättssociologi ochjuridik,rådena

mänskligatill utbildning ierbjudas möjligheterskallvetenskap
föreslås bl.a.kronor årkostnad på miljoner30Tillrättigheter. percaen

tillforskningsassistenttjänsterdoktorand- ochtillmedel samtavsättsatt
inominrättandet utbildningsplatserochkurserutveckling om-avav

under årremissbehandladesrättigheter. Rapportenmänskligarådet
utbildningsdepartementet.under beredning inomoch1998 är nu

åtgärdernaföreslagna kanhuruvida debedömakan inteKommittén
dock satsningKommitténs bedömningkomma realiseras. är attatt en

sikt kan stärkarättigheter påi mänskligaakademiska utbildningarpå
rättsområdet.utvecklingssamarbete inomförden resursbasensvenska

resursbasökadHinder för9.5 en

förförutsättningamagrundläggandedebedömningKommitténs är att
Med de förslag,rättsväsendet.finnsredan inomöka resursbasenatt

vi detkommittén läggerutbildning, ärbl.a. avseende atttrorsom
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möjligt öka denna tillväxt.i Kommittén har dock i sitt arbeteatt tempot
kunnat iaktta antal faktorer skulle kunna hinder förutgöraett som en
positiv utveckling. potentiella hindren den deDe inte kanär attartenav

enkla förslag till förändringaråtgärdas från kommitténs sida.genom
handlar det deSnarare inblandade myndigheterna och framförattom

allt kanske myndigheternas ledningar måste medvetna deattvara om
hindren existerar och de detpotentiella måste bearbetas i dagligaatt

arbetet.

krafternabästa kunna användasDe måste

förkommittén beskriver de egenskaper krävsNär göraatt ett gottsom
arbete utvecklingssamarbetet kan konstatera beskrivningarnai attman
lika användas för beskriva duglig chefväl skulle kunna elleratt en

helst.medarbetare i vilken organisation De ärsom personer som
ochförändringsbenägna, processinriktade kommunikativa i sin

hemmaorganisation antagligen också de skulle kunnaär göra ettsom
bra utvecklingsprojekt utomlands. medarbetare alltsåjobb i Dessa ärett
attraktiva i sin hemmaorganisation vilket får åtminstone tvåäven

ochkonsekvenser. Dels kan det finnas motstånd från organisationenett
personal. Dels kanchefer lägre nivåer släppa ifrån sig kompetentatt

hur längredet finnas tveksamheter hos individen själv enom
utlandstjänstgöring påverkar den karriären.egna

resultaten beroende hur myndighetsledningamabägge fallenI är av
personal förskall villig lösgöraorganisationenFör attattagerar. vara

ledningenutvecklingssamarbete krävs tydliga signaler från högsta att
utvecklingssamarbetetviktig.verksamheten Prioriteringen ärär av

rättsväsendet.uttaladenaturligtvis följd regeringens krav påaven
ellerdock också utvecklingssamarbetet,Kommittén attmenar snarare

den erfarenhet personalen skaffar detta arbete, skallsig isom ses som
verksamhet.värdefull tillgång i myndighetens ordinarie Denen

utomlands tillför myndigheternapersonal tjänstgör internatio-som en
nell erfarenhet nyttig i många olika sammanhang. Exempelvisärsom

medlemskapetinnebär i EU väsentligt internationelltstörreett
myndigheterna; inte kommer viinom minst märkaattengagemang av

ordförandeland.detta blirSverigenär snart
individen skall våga på utlandstjänstgöringFör måstesatsaatt en

han/hon förvissad detta åtminstone påverkarinte denattvara om egna
frågakarriären på negativt i kommer hem efterNärsätt.ett personen en

utlandstjänstgöring det ocksåmåste naturligt organisationenattvara
drar erfarenheter han/hon har förvärvat.de Därför ärnytta nya somav
det vikt myndigheterna tydligt visar utlands-attyttersta attav en
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användbar ochindividenmeriti sig görtjänstgöring är mersomen
främjar karriären.

bekymmerblikanuppdragLånga ett

rättsväsendetutvecklingssamarbetet inomHittills har merparten av
hel delslipperbl.a.innebärnärområde. Dettaskett i vårt att en avman

Personalen be-uppdrag.med längresambanduppstår ide problem som
därför intebehöverarbeten,ordinariealltid sinahåller så gott mansom

hemvändarproblematikflyttning,familjesituationen,bekymra sig över
utvecklingsländerna irättsornrådet ipåökad satsning ävenMedetc. en

antaletocksåavståndetgeografiskadetbarainte utansyd kommer
öka.långtidstjänstgöringar att

vid sinanställningenutomlands har kvartjänstgörpersonalDen som
iarbetsgivaransvarkvar sittalltså har ävenhemmamyndighet som

kanförhållandenspeciellautlandstjänstgöringen. Demedsamband som
arbets-dessutomutlandstjänstgöringarmedförknippade gör attvara

personalennormalt.komplicerat Förän attgivarens är meraansvar
också derasmåstebrauppdrag påsittfullgöra sättkunnaskall ett

kontakter frånlöpandemedviktigtbeaktas. Detsituationsociala är
deiutvecklingenbarakan följa intehemmamyndigheten så att man

medföljandeeventuellaochpersonalenprojektenaktuella även attutan
situation.tillfredsställande socialarbetsförhållanden ochhar rimliga en

olikaför hanterautarbeta planernödvändigtdet attLikaså kan attvara
lcrissituationer.slag av

lcris-hanteraplaner förutarbetatnyligenexempelvishar attPolisen
efterhemkomstenför hanterahandlingsprogramsituationer attettsamt

bedömningkommitténsEnligt ärutlandstjänstgöring.tidslängreen
god början.exempeldessa en

myndigheternahänseende krävsadministrativt attOckså i rent
praktisktdetkanMöjligenändamålsenliga rutiner. attutvecklar vara

föravtalsfrågorhanteraerfarenhet ut-dag harredan iRPS, attavsom
DV,ocksåadministrativt gentemotlandsanställda, på sig etttar ansvar

RÅ, ända-dettabedömermyndigheterdessaochKVS att voreom
målsenligt.

hemma-myndigheternaspåkravenkommerSammanfattningsvis
lång-anställdaantalfår äröka störreorganisation när ettatt somman

personal-detpåökade insatserkrävsutomlands. Dettidsplacerade
anhörigaoch depersonalenhandför kunnaområdetpolitiska taatt om

administrativa rutinernademåsteoch dessutomansvarsfulltpå sättett
respektivehurin påanledninghar ingenKommitténutvecklas. att
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myndighet väljer dettaorganisera arbete nöjer sig medatt utan att
konstatera måste för klara de uppgifterna.avsättasatt attresurser nya
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Kostnadsberäkningar ochIII

konsekvens-andra

beskrivningar

delbetänkandepresenterade i juni sitt SOU 1998:86Kommittén om
Östeuropa.rättsområdet avseende Medutvecklingssamarbetet inom

kommitténslutbetänkandet fullföljs uppdraget att presenterargenom
skall läggas med utvecklingsländer iförslag samarbetettill hur upp

behandlas den generella fråganvärlden.delar Dessutomövriga merav
myndigheter kan stärkas.rättsväsendets Dethur resursbasen inomom

kommittéförordningen 1998:1474 14kommittén enligtåligger också
kostnadsberäkningar och andra konsekvens-redovisaoch 15 att

de presenterade förslagen.beskrivningar av

Kostnadsberäkningar
det uppfattningkommittén vårMed de förslag är attpresenteratsom

förha fördubblat kapacitetenår kommerSverige inom attett par
Huruvida denna ökade kapa-rättsområdet.utvecklingssamarbete inom

bl.a. vilkenanspråk dock beroende ikommer icitet också äratt tas av
Med ledning desamarbetsländema efterfrågar insatser.omfattning av

baltiskaträffats med deöverenskommelser nyligen staternasom
Östeuropa kommerklart iförefaller det redan insatserna attattnu

framtid. Kommittén bedömningenfördubblas relativtinom görsnaren
motsvarande utveckling deförväntadet rimligt sigär attatt en av

övriga delar världen.svenska utvecklingsländema iinsatserna i av
harför ökade volym inom rättsområdetKostnaderna denna rege-

för bilateralt utveck-de medelringen redan förutsett i avsattssom
lingssamarbete:
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den ekonomiska vårpropositionen prop. 1997/98:150 anvisadesI0
Östsamarbetet.för pekadetreårig propositionenIramen ny

behovet ökade rättsområdet.regeringen också på insatser inomav
budgeten för år 1999 prop. 1998/99:1 har regeringen anvisatI0

fordrygt miljarder kronor bilateralt utvecklingssamarbete medsju
delar världen, vilket ökningutvecklingsländer i övriga ärav en

föregående Biståndsbudgeten forjämfört med år. år 1999 motsvarar
jämfört med för0,705% BNI 0,7% år 1998. Regeringensav

för kommande år pekar på fortsatt ökning till 0,73%prognoser en av
till Demokrati- och mänskliga rättigheter pekasBNI år 2001. av

område vilket innebär ökningenregeringen prioriteratut ett attsom
den vidgade totalramen.dessa insatser inomav ryms

sammanhang också våraKommittén vill i detta påminna attom
myndigheterna får fullöverväganden och förslag bygger på att

kostnadstäckning för ställning till hur dettasina insatser. Vi intetar
frånpraktiskt skall särskilda verksamhetsanslagarrangeras genom-
för-Sida eller generella påslag för overheadkostnader utangenom -

diskussioner mellan Sida och rättsväsendetsdetta klaras iutsätter utatt
myndigheter. vill dock särskilt påminnaKommittén vi attatt anserom

fördet fördel respektivei insats avsättsvore en om mer av resurserna
analyser, kvalitetssäkring, planering och uppföljning se avsnitt 6.5.

genomföra ökning regeringenkunna den insatsernaFör att av som
tillantal förslagvill åstadkomma har kommittén presenterat ett

kapacitetsuppbyggnad rättsområdet.kompetens- och inom De största
utbild-uppbyggnad de förslag till ökadekostnaderna för denna är

kommitténinförandetningsinsatser och trainee-systemettav som
bedömningredovisat Totalt det sig enligt kommitténsi avsnitt 9.3. rör

tvåkostnad på sex-åtta miljoner kronor under de närmasteom en ca
har kalkyl räknat med samtliga kostnader, inklusiveåren. Vi i denna

deltarlöner, för verksamheten och den personal i den"trainee"— som
föreslagna utbildningen.

Eftersom på kompetens- och kapacitetsuppbyggnadsatsningen är en
direkt följd ökade vikt lägger vid främja demo-den regeringen attav
krati och mänskliga rättigheter det enligt kommitténs uppfattningär
rimligt kostnaderna för satsningen täcks biståndsmedel. Medatt av

miljonertanke på insatserna, hittills legat på 20-25 kronoratt som ca
år för rättsväsendets myndigheter, kommer kunna fördubblasattper

måttligmåste satsning på sex-åtta miljoner kronor bedömasen som en
investering.

Sammanfattningsvis bedömer kommittén de presenterade för-att
slagen våra betänkanden kommer få några budget-i inte att
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konsekvenser eftersom kostnadsölmingarna förvi rättsornrådetattanser
bör befintliga anslag.inomrymmas

finansieringskällorAndra

kommittén uppdrag kartläggadirektiven i och öka känne-I attgavs
domen biståndsfinansiering från andra möjliga finansiärer deänom
svenska.

betydande del den svenska biståndsbudgetenEn bidrag tillav avser
multilateralt utvecklingssamarbete. svenska andelenDen EU:sav
biståndsbudget uppgår till drygt 700 miljoner kronor. Bidragen till FN:s
ekonomiska och sociala verksamhet dit bl.a. räknas tillUNDP uppgår
drygt miljoner lcronor årligen.1500 Dessutom finansierar Sverige

omfattningockså i viss biståndsverksamheter andra kanalergenom som
exempelvis Europarådet.

Kommittén kan konstatera de svenska insatserna inomatt ut-
vecklingssamarbetet på rättsområdet så uteslutande finansierasgott som
via de budgetrnedel för bilateralt samarbete ochär avsattasom som
kanaliseras Sida. andelen finansierasvia Att svenska projekt viasom
internationella organisationer låg beror enligt kommitténsär
bedömning inblandadeinte på de aktörerna saknar kunskapatt om
alternativa finansieringsmöjligheter. har rättsväsendetsTvärtom myn-
digheter och framför allt Sida god kännedom andra finansiärer.en om

för det hittills förekommitMotiven inte något aktivt sökandeatt av
andra finansiärer framför allt två: det första harFör de svenskaär
insatserna hittills begränsats den otillräckliga kapacitet, ochav resurs-
kompetensmässigt, funnits inom rättsväsendets myndigheter. Försom
det andra har utvecklingssamarbetet framför allt inom EU:s program

förenatvisat sig med administrativa problem. harEUstoravara
frånkritiserats flera håll, fråninte minst den svenska regeringen som

också aktivt försökt påverka och effektivisera EU:s insatser.att
takt med rättsväsendets kapacitet förI utvecklingssamarbeteatt

byggs ökar förutsättningarna för finansiering.utnyttja Iattupp annan
delbetänkandet SOU 1998:86 har kommittén särskilt pekat på att
rättsväsendets myndigheter skall uppmärksamma möjligheterna till
finansiering framför allt från Phare- ochEU:s Tacisprogram.

Andra konsekvensbeskrivningar
Med förslagkommitténs till åtgärder för stärka resursbasen bör detatt

möjligt åstadkomma fördubbling de svenska insatsernaattvara en av
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Därmed harrättsområdet under de två åren. Sverigeinom närmaste en
demokratisering och till ökadbidra till ökadmöjlighet att att en en

Östeuropasåväl utveck-för mänskliga rättigheter i irespekt som
världen.lingsländema övriga delari av

efter-skall, vilket tidigare framhållits,Alla svenska insatser vara
det samarbetsländemas behovfrågestyrda. betyder måsteDet att vara

utgångspunkten for svenskt inomInsatserär ett engagemang.som
kommitténs bedömning, effekterrättsområdet dock, enligt positivager

detdel, framför allt gäller länderna i vårtockså för svensk när när-
utvecklingssamarbetet glider reguljärtmed iområde. taktI över ettatt

organiserademöjligheterna bekämpa dengrannlandssamarbete ökar att
Östersjön.framför alltgränsöverskridande brottslighetenoch runt

Även utanför närområdet kommer siktutvecklingssamarbetet på att
del. internationella erfarenheteffekter för svensk Denpositiva somge

får delta utvecklingssamarbetet kanrättsväsendets personal iattgenom
internationella verksamhet.myndigheternas växandenyttiggöras i
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Bilaga

JU STITIEDEPARTEMENTET PROMEMORIA
996- 2-061 l

rättsområdetpåKommitté utvecklingssamarbeteför

Bakgrund

verksamheten vad utvecklingssam-bedömakunnaFör att avserom
utformad tillsatterättsväsendet ändamålsenligt justitie-arbetet inom är

förbundssekreteraren Anders Frick.särskild utredare,ministern en

föreslår utredar-rättsväsendet Ds 1996:45Bistånd inomI sin rapport
biståndskommitté sin motiveringrättsväsendets inrättas. Iatten en

Organisationsformha haft ambitionen hittautredarensigsäger att en
samordningåstadkomma nödvändigdet möjligt attutangör attsom

kontaktkollegialalika nödvändiga och helt avgörandebryta sönder den
och nuvarandemyndigheter andra denmellan berörda som

utredaren bör Justitiedepartementet påpå. Enligtbyggerorganisationen
verksamheten, eftersom myndigheterna bör hadel itydligare sätt taett

for agerande, och då de heller intevägledning sigbättrekrävarätt att en
hand finna tillfredsställande lösningar påpåkan förväntas att egen

ñnansieringsproblemen.

sammanfattning remissutfalletKort av

tillremissinstansema positivaövervägande majoritetEn är att enav
form och då framför alltbiståndskommitté bildas i någonrättsväsendets

samrådsorgan.ettsom

medRiksrevisionsverket RRV, har dock invändningarmyndighet,En
det förSidazs nuvarandehänsyn till och RRVUD:s att attansvar. anser

myndighetsområdenas rättskedje-fyra insatser isamordna de ett
dessa bildar referensgrupp medtillräckligtperspektiv bör om envara

vidare det gällerJustitiedepartementet. RRVstöd när ansvaretmenarav
omfattningtill andra länder det finns skäl förför biståndsinsatser attatt

beslutassvenska på detta område bereds ochoch inriktning insatserav
ochstatsmakterna för detta ändamål, dvs. UDde inrättatav organ som

Sida.



Bilaga86 SOU 1999:32

En del remissinstanser, bl.a. Institutet för rättsutvecklingsstöd SILD,
Sveriges Advokatsamfund, Rättsvetenskapliga institutionen vid Umeå
universitet och Kustbevakningen, framhåller erfarenhetsutbytet iatt
kommittén måste gälla rättsbiståndet helhet och sträcka sig utanförsom
de berörda myndigheterna.

Justitiedepartementets myndigheter har uttryckt förhoppning atten
arbetet skall kunna påbörjas snarast.

Kommitténs uppgifter

Kommittén har till uppgift att:
fungera forum för samråd och utbyte information ochsom av-
erfarenheter vad rättsbidståndsinsatser,avser
utforma förslag till och finna former för uppbyggandet av-
biståndskompetens hos den personal i rätts-som engageras
biståndsinsatser,
knyta till sig och finna lämpliga samarbetsformer med andra-
intressenter i Sverige också involverade i rättsbiståndsprojektärsom
eller liknande insatser,
under det första halvåret genomföra kartläggning det samladeen av-
svenska rättsbiståndet,

i det löpande arbetet lägga fram förslag förändringaräven till för att-
ytterligare förstärka Sveriges roll och kompetens inom rättsbistånds-
området för beredning i vanlig ordning inom berörda myndigheter
och regeringskansliet,
kartlägga och öka kännedomen biståndsñnansiering från andraom-
möjliga finansiärer de svenska,än
efter års verksamhet lämna delrapport kommitténsett en om-
verksamhet,
efter grundattvå år, på de erfarenheter gjort kommitténsman av-
löpande arbete, lägga förslag till långsiktig lösning påett en
organisationen vad utbyte information, samråd, erfaren-avser av
hetsåtervinning, kompetensutveckling förslag till hur fort-samt en

samrådsverksamhet skall finansieras.satt

Kommittén skall arbeta i två år på försök. Kommittén skall samråda
uppståmed och och allteftersomsuccessivt behov knyta till sig andra

aktörer på området.
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