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HÖGRE SEMINARIUM I OFFENTLIG RÄTT 
Den 3 oktober välkomnar vi er att delta vid ett högre seminarium i offentlig rätt med det nystartade 

forskarnätverket Uppsala Human Rights Research Network på temat  
Medborgarskap och rättigheter  

Uppsala Human Rights Research Network är ett nystartat mångvetenskapligt nätverk med fokus på forskning inom 
mänskliga rättigheter. Följande forskare kommer att inleda seminariet med varsitt anförande inom ämnesområdet 

medborgarskap och rättigheter: 
 

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt 
Med medborgarskapet följer en rad rättigheter. Att befinna sig ett land som migrant innebär tillgång till vissa, men 
inte alla, av dessa rättigheter. Vilka dessa rättigheter är, och hur de tolkas, varierar, och används också som ett sätt 

att kontrollera migrationen. 
 

Patricia Mindus, professor i praktisk filosofi 
Medborgarskap sågs länge som en utjämnande kraft med en egalitär prägel. Genom medborgarskapet tillägnade sig 

medborgare vågor av rättigheter. På senare tid har man istället börjat tala om medborgarskaps apartheid, ett hinder på 
vägen till att fullt åtnjuta grundläggande rättigheter. Hur bör vi tänka omkring medborgarskap och rättigheter? 

 
Jonas Hultin Rosenberg, forskare vid statsvetenskapliga institutionen 

Att rösträtten i nationella val är en rättighet som ska knytas till medborgarskapet kan tyckas både självklart och rimligt. 
Det är så det fungerar i nästan alla demokratier och det är också så det är formulerat i internationella MR-konventioner. 

På senare tid har dock alltfler demokratiforskare visat på demokratiska problem med denna ordning. 

Datum: måndag den 3 oktober  
Tid: 17.15-19.00 
Plats: Fakultetsrummet (tre trappor), Trädgårdsgatan 1. 
Efter seminariet anordnas en eftersits i Blå rummet.  
 

Varmt välkomna! 
Anna-Sara Lind och Olle Lundin 

 
Anmäl ditt deltagande till seminariet via denna länk: 

https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/67993 senast den 29 september. 
 
DET HÖGRE SEMINARIET I OFFENTLIG RÄTT 
är det gemensamma seminariet för forskarna i förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och offentlig rätt. 
Seminariet syftar till att garantera en bred och stimulerande miljö för forskning också i dialog med 
praktiken. 


