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Kursplan

Internationell operativ juridik för hantering av kriser och katastrofer
International Disaster Law
Kurskod

2OJ010

Huvudområde

Juridik med inriktning mot
internationell operativ juridik

Gäller från termin

HT2022

Institution

Institutionen för statsvetenskap och
juridik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Ämne

Juridik med inriktning mot operativ
juridik och folkrätt

Omfattning

7.5 Högskolepoäng

Undervisningsspråk

Undervisningen bedrivs på engelska.

Fördjupning

A1N

Fastställande instans

Forsknings och utbildningsnämndens
kursplaneutskott

Betygsskala för
helkurs

Underkänd, Godkänd, Väl godkänd

Fastställd

2020-09-23

Revision

1.0

Behörighetskrav
Juristexamen eller kandidatexamen i juridik med inriktning folkrätt eller motsvarande samt Engelska B alternativt Engelska 6.

Kursens huvudsakliga innehåll och upplägg
Kursens övergripande syfte är att ge studenten en fördjupad kunskap om internationell rätt tillämpbar i hantering av kriser och
katastrofer, det rättsområde som på engelska heter "International Disaster Law" eller "International Disaster Response Law".
Rättsområdet fokuserar på kriser och katastrofer, t.ex. jordbävningar, översvämningar, pandemier eller kärnkraftsolyckor, som
antingen har naturliga eller antagonistiska orsaker.
Regelverken på området finns såväl i internationell rätt på global och regional nivå som i olika bilaterala överenskommelser mellan
länder. Regleringarna är därmed spridda i ett stort antal olika instrument och överenskommelser. Kursen ger dels en översikt över
det fragmenterade ämnetsområdet, och dels ett tillfälle att arbeta med metoder för att tillämpa internationella instrument på olika
typer av kriser och katastrofer.
Kursen tar sin utgångspunkt i International Law Commissions Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters
och de regelverk som arbetats fram genom den internationella Röda kors- och Röda halvmånefederationen (IFRC). Kursen berör
rättsliga definitioner inom området, ansvarsfördelning mellan stater och internationella organisationer såsom IFRC,
operativjuridiska frågor om bl.a. status på personal och logistik samt stöd mellan länder inför och efter en kris eller katastrof (s.k.
host-nation support).
Kursen delas in i tre delar:
1. Introduktion. Terminologi och regleringar på global och regional nivå.
2. Kris- och katastrofinsatser i praktiken. Regelverk rörande status för krishanteringspersonal, logistik och gränshantering,
bistånd till personer som flyr sina hem och relationen mellan hantering av kriser, katastrofer och väpnade konflikter.
3. Före och efter kriser och katastrofer. Olika länders regelverk för att förbereda och ta emot stöd från andra länder i händelse
av kris eller katastrof.
Kursen inleds med föreläsningar varvat med självstudier. Därefter varvas självstudier, seminarier och rollspel. Tillsammans ger
föreläsningar, seminarier och rollspel studenterna underlag till kursens avslutande skriftliga hemtentamen.

Lärandemål
Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
Identifiera, förklara och använda internationella regelverk tillämpbara på genomförandet av kris- och katastrofinsatser.
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Färdighet och förmåga
Identifiera och analysera de särskilda frågor avseende status för personal vid olika typer av kris- och katastrofinsatser,
införsel och utförsel av personal och materiel/material för insatser samt skillnad och likheter mellan regelverken för
insatser i samband med kriser, katastrofer och väpnade konflikter.
Självständigt och tillsammans med andra utarbeta och presentera rättsliga underlag till stöd för planering av att ge eller ta
emot stöd i händelser av kris eller katastrof.
Självständigt och tillsammans med andra tillämpa internationella regelverk i genomförandet av kris- och katastrofinsatser i
praktiken.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Identifiera och kritiskt värdera internationella rättsliga regleringar på global och regional nivå för hantering av kriser och
katastrofer.

Undervisningsformer
Seminarier
Föreläsningar
Rollspel
Självstudier

Examination
Skriftlig hemtentamen
Omfattning: 5.0 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Examination sker genom skriftlig hemtentamen.

Deltagande i obligatoriska seminarier
Omfattning: 2.5 Högskolepoäng
Betygsskala: Underkänd, Godkänd
Examination sker genom obligatoriska seminarier.
Sent inkomna examinationer betygssätts inte om inte särskilda och av examinator godkända skäl föreligger.
Examinator kan besluta om komplettering för att betyget godkänd på kursen ska kunna uppnås. Komplettering ska inlämnas senast
tre arbetsdagar efter att examinationsresultat och besked om komplettering meddelats, om inte särskilda och av examinator
godkända skäl föreligger.

Betyg
Betygssättning sker genom en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) och Underkänd (U). Betygskriterier redovisas
senast vid kursstart.
För betyget Godkänd (G) krävs aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och Godkänd (G) på skriftlig hemtentamen.
För betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs utöver krav för Godkänd (G) Väl godkänd (VG) på skriftlig hemtentamen.

Antal examinationstillfällen
Antalet examinationstillfällen är inte begränsat.

Begränsningar examen
Kursen kan inte ingå i examen med annan kurs vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i denna kurs.

Övergångsbestämmelser
När kursen inte längre ges eller när kursinnehållet väsentligen ändrats har studenten rätt att en gång per termin under en
treterminsperiod examineras enligt denna kursplan.
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Övrigt
Kursen ges inom Försvarshögskolans magisterprogram i Internationell operativ juridik och kan även ges som fristående kurs.
Om en student har ett beslut från Försvarshögskolan om särskilt pedagogiskt stöd pga. funktionsnedsättning, får examinator
besluta om alternativa examinationsformer för studenten.
Kursvärdering genomförs efter avslutad kurs genom kursansvarigs försorg och ligger till grund för eventuella förändringar av
kursen.
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