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Nedan följer en redogörelse för aktiviteter som centrets föreståndare, Professor Iain Cameron, 
och biträdande föreståndare, Docent Heléne Lööw, har haft under 2018. Uppdelning av 
aktiviteterna följer verksamhetsplanens uppdelning, dvs forskning och forskningsansökningar, 
utbildning och kunskapspartner.  

 

Forskning 
Föreståndaren 
Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer 
The Swedish Police after the 2015 reform: emerging findings, 12 Policing: a journal of law 
and practice, 1-11 2018. 
Kriminaliseringsprincipers betydelse, i Vänbok till Fredrik Wersäll, Iustus, 2018  

 
Biträdande föreståndare Polis- och straffrättsligt relaterade publikationer  
Det finns antisemitism men inga antisemiter  - ( utkommer i en antologi om svensk 
antisemitism som utges i Historiska institutionens Opuscula serie VT 19)  

Forskningansökningar 
 

Föreståndaren  
Föreståndaren har tidigare fått extern pengar från NORDFORK för deltagande i ett jämförande 
projekt om övervakning. Projektet började under senare delen av 2017 och kommer att fortsätta 
tills slutet av 2019. Iain har också tidigare erhållit pengar från Vetenskapsrådet för ett jämförande 
projekt om signalspaning. Detta projekt satts igång under senare delen av 2017 och kommer att 
fortsätta tills slutet av 2019.  
Biträdande föreståndaren 
Biträdande föreståndaren har tillsammans med Gardell och Simon Lindberg (Umeå ) erhållit 
medel från VR för projektet ”Arga vita män?” . Projektet löper under tre år och avslutas i slutet 
av 2019.  

Utbildning mm 
 

Föreståndaren 
Undervisning i kursen Polisrätt 
Undervisning i kursen Security and Constitutional Law 



Opponent för en tvåårsprövning i ett doktorandprojekt om övervakning, Oslo universitet, 
oktober 2018 (Bruce) 

 
Biträdande föreståndaren 
Undervisning  extremism och samhällsskydd  - modern historisk master , Historiska 
institutionen 
Undervisning hatbrott – uppdragsutbildning för NOA som anordnas av teologen Uppsala 
universitet 

Kunskapspartner/samverkan, konferens deltagande mm  
 

CPF evenemang 
Seminarium den 22 februari om "Recent developments in international police cooperation",  
Dr Saskia Hufnagel, Senior Lecturer in Criminal Law vid School of Law, Queen Mary 
University of London.  
Halvdagsseminarium den 22 mars om polisreformen: tre år senare. Talare, Iain Cameron, 
Uppsala universitet, Erik Axelsson, Statskontoret, Erik Steen, Region Mitt, Carola 
Gunnarsson, SKL, Lena Landström/Niklas Eklund, Umeå universitet. 
Seminarium den 2 oktober om hotet från ensamagerande extremister och inbjudan till 
bokrelease av Den ensamme terroristen - om ensamvargar, näthat och brinnande 
flyktingförläggningar  
Konferens den 5 och 6 november om det samnordiska forskningsprojektet om övervakning: 
Taking surveillance apart? Accountability and Legitimacy of Internet Surveillance and 
Expanded Investigatory Powers. Talare, Megan O'Neill, Amy Humphrey, Jon Mendel 
(Dundee University), Burkhard Schafer (Edinburgh University), Guro Flinterud, (Norwegian 
Police University College), Heidi Lomell (Oslo University), Jarmo Houtsonen, Anna 
Leppanen (Finnish Police University College), Iain Cameron (Uppsala University). 

Andra aktiviteter 
 
Föreståndaren  
Vendigkommission plenarmöte, skrivande och antagande av yttrande om de moldoviska lagar 
om terrorism, Republic of Moldova, Opinion on the Law Preventing and Combating 
Terrorism, adopted by the Venice Commission at its 116th Plenary Session (Venice, 18-19 
October 2018) on the basis of comments by Ms Claire Bazy Malaurie (member, France), Mr 
Iain Cameron (member, Sweden), Mr Dan Meridor (member, Israel), Ms Grainne McMorrow 
(Substitute Member, Ireland), CDL-AD(2018)024. 
Vendigkommission plenarmöte, skrivande och antagande av yttrande om de rumänska lagarna 
om åklagarmyndigheten och domstolarna, Romania, Opinion on draft amendments to Law no. 
303/2004 on the statute of judges and prosecutors, Law no. 304/2004 on judicial organization, 
and Law no. 317/2004 on the superior council for magistracy, adopted by the Venice 
Commission at its 116th Plenary Session (Venice, 18-19 October 2018) on the basis of 
comments by Ms Claire Bazy-Malaurie, (Member, France),  Mr Iain Cameron (Member, 
Sweden), Mr Nicolae Esanu (Substitute Member, Republic of Moldova), Mr Jean-Claude 
Scholsem (Substitute member, Belgium), Ms Hanna Suchocka (Honorary President, Poland), 
Mr Kaarlo Tuori (Member, Finland) CDL-AD(2017)017. 
Sipri, Stockholm forum on peace and development, panel diskussion, 8 maj, Security Sector 
Reform and the Prevention Agenda. 



Deltagare, Stiftung Neue Verantwortung workshop on signals intelligence reform, Berlin 14 
maj 
Deltagare, Stiftung Neue Verantwortung, workshop on signals intelligence reform, Berlin 14-
15 juni. 
Föreläsning på konferensen anordnad av den norska tillsynsmyndigheten (EOS-utvalget), 
Oslo 11 september, Kontroll och tillsyn av signalspaning i Sverige.  
Föreläsning, Renforce Konferens, terrorism och internationella sanktioner, Utrecht 
University, 22-23 november. 
Föreläsning, Stockholm Centre for International Law and Justice, 12 december, Regulating 
signals intelligence: recent developments.  
Medlem i Polisens etiska råd 2018 (två möten under 2018) 

 
Biträdande föreståndaren 
Två föreläsningar i Jonsereds seminariet (anordnas av Göteborgs universitet) kring 
yttrandefrihet, hatbrott, demonstrations och mötesfrihet  16/1 och 18/10 
Föreläsning  extremism och samhällsskydd Högskolan Väst 27/2 
Kampen om kulturen – föreläsning i DIGIKULT - nationell kulturarvskonferens 26/4  
Från politiskt opålitliga till våldsbejakande extremism - 100 år av samhällets motreaktioner – 
Forskare på slottet – länsstyrelsen Uppsala 5/9  
Yttrandefrihetens gränser: hur lagstiftningen tolkats och tillämpats under efterkrigstiden , 
Föreläsning konferens Svenska kommittén mot antisemitism 9/11  
Hedersföreläsning Forsskålsymposiet 29/1 1   
 
  

 


	Verksamhetsberättelse 2018
	Forskning
	Forskningansökningar
	Utbildning mm
	Kunskapspartner/samverkan, konferens deltagande mm
	CPF evenemang
	Andra aktiviteter

