
Rörelsejurister
Vägen mot en samhällsförändrande juridik

– om makt, organisering och behovet av nya 
jurister



MAKT



Personlig resa genom juridiken

• Juridiken som självförsvar

• Gräsrotsorganiseringens behov

• Förortsrevolter

• Upprättelse & folkbildning

• Civilsamhällets roll

• Juriststudierna



USA – kunskapsinhämtning och inspiration 

• Sociala rörelser - Blacklivesmatter
• Law4blacklives – konferens engagerar 

jurister i rörelsen
• Metoder och strategier

”En jurist är inte mer än en ett ideologiskt verktyg
för att uppnå rättvisa för den svarta befolkningen.
Det är inte bara genom jurister och domstol vi vinner
denna frihet, det är genom folk, ute på gatorna, som
kräver och har metoderna att utmana strukturerna”
- Ajamu Baraka, Harlem 2015



Möten med amerikanska civilsamhället 
– juridik för rörelsen



Ett rättssystem för alla?
• Byråkratisk språkexkludering
• Otillgängligt med information/ behov
• Dålig representation i våra institutioner 
• Ojämlik tillgång till rättvisa och upprättelse
• Demokratiskt underskott i vissa bostadsområden/ samhällsgrupper
• Starka aktörers exploatering av utsatta människor 
• Ett svagt civilsamhälle 
• Maktmissbruk och kränkningar av mänskliga rättigheter
• Utebliven ansvarsutkrävande av myndigheter/ staten
• Ökad maktlöshet och frustration hos diskriminerade grupper
• Rättssystemets och demokratins förtroende urholkas



RÖRELSEJURIDIK 



Rörelsejuristens – 10 principer
1. Rörelsejuristens förståelse av juridik och politik

2. Rörelsejuristens arbete är mer än en individuell approach

3. Rörelsejuristens sekundära roll i sociala rörelser

4. Rörelsejuristen har inte alla svar eller lösningar

5. Rörelsejuristens respekt för gräsrotsrötternas behov

6. Rörelsejuristens interaktion med civilsamhället

7. Rörelsejuristen skapar alternativa plattformar 

8. Rörelsejuristens skyldighet att stärka demokratin och rättssystem

9. Rörelsejuristens normkritiska och postkoloniala perspektiv

10. Rörelsejuristen är ett agerande subjekt med makt att göra skillnad. 



Rörelsejuristens verktyg
• Vara med och bygga makt hos utsatta människor

• Distribuera våra kunskaper som jurister

• Driva rättsliga processer i domstol

• Hjälpa till med överklagandeprocesser mot myndigheter

• Bidra med egna utredningar och rapporter

• Forskning av rättsliga frågor utifrån människors behov

• Öka rörelsens möjligheter att påverka remissarbete

• Skapa alternativa plattformar för opinionsbildande arbete

• Tillgängliggöra viktiga dokument och information

• Anordna folkbildande verksamheter i juridiska frågor

• Vara med och skriva medborgarförslag/ lära ut hur det görs

• Dokumentation av godtycklig myndighetsutövning och maktmissbruk



TACK!
Rapporten: http://www.arenaide.se/rapporter/rorelsejurister/

Mail: rami.alkhamisi@gmail.com


