
   

    
 

Välkommen till Juridiska institutionens  

40-årsjubileum 

 
Juridiska institutionen vid Umeå universitet fyller 40 år  

och vill gärna inbjuda dig att delta i firandet. 

 
 

Fredagen den 10 november kl. 9.30-16.30 
 
 

Vi bjuder på jubileumsföreläsningar,  
föredrag om aktuella frågor  

och rättegångsspel med våra studenter  
 
 

Vid frågor kontakta administratör Katarina Lundqvist, 

katarina.lundqvist@umu.se, 090-786 88 28 eller biträdande prefekt  

Ulf Israelsson, ulf.israelsson@umu.se, 090-786 55 75. 

 

Ingen anmälan eller avgift. 

 

 
Varmt välkommen! 

 
 



   

    
 

 
9.30-11.20: Föredrag om dagsaktuella frågor  

med några av juridiska institutionens lärare och forskare. 
Samhällsvetarhuset plan 5, sal S 505 och S 506. 

 

 
9.30-10.00: Bra medicin smakar beskt:  

Varför är Therese Johaug dopad?  
Johan Lindholm 

10.10-10.40: Hot och våld inom vården 
Ulrika Sandén 

10.50-11.20:  En rätt till självbestämmande? 
Från Åland till Katalonien 
Fanny Holm 
 

9.30-10.00: Kan man kriminalisera tiggeri?  
Karin Åström 

10.10-10.40:  Artificiell intelligens och datoriserad diskriminering 
Markus Naarttijärvi  

10.50-11.20:  Who Can Stop Donald Trump?  
Constitutional Checks on Presidential Power 
Elizabeth Perry 

 
 

9.30-12.00: Rättegångsspel, Rättegångssalen S 504.  
Huvudförhandling i mål B 816-17. Studenter vid juristprogrammet 
bjuder in till en spelad huvudförhandling i brottmål där tillfälle ges 
att se hur åklagaren, den offentliga försvararen och domstolen 
hanterar Arne som står åtalad för rattfylleri. 

 
 



   

    
 

 
13.00-16.30: Jubileumsföreläsningar på temat 

Juridikens roll i samhället, Hörsal A. 
 

13.00-13.15:  Rektor Hans Adolfsson och prefekt  
Görel Granström hälsar välkommen. 
 

13.15-13.45:  Varför jag studerar juridik – vad som fick mig  
att börja och händelsen som fick mig att stanna  
Amanda Eklund, student på juristprogrammet  
vid Umeå universitet. 
 

13.45-14.15:  En trofast tjänstemans tankar 
Gunilla Isaksson, gruppchef för   
Folkrättsgruppen vid UD och f.d. student  
på juristprogrammet vid Umeå universitet. 

 
14.15-14.45:  Wittenberg 500 years on: what legal theses should 

we, as lawyers, nail to the doors of powers? 
Rick Sarre, hedersdoktor vid Umeå  
universitet, professor vid University of South 
Australia. 
 

14.45-15.15:  Fika 
 
15.15-15.45:  Förvaltningspolitik i utveckling 

Ardalan Shekarabi, civilminister. 
 

15.45-16.15:  Goda jurister – om rätt och etik i teori och praktik 
Elisabeth Rynning, chefs-JO. 
 

16.15-16.30:  Avslutning 


