
	  

Lag	  och	  rätt	  i	  mitt	  land	  
	  
Människan	  är	  en	  social	  varelse	  som	  behöver	  vänner,	  arbetskamrater	  och	  familj.	  För	  att	  
relationen	  ska	  kunna	  fortsätta	  vara	  fruktbar	  behöver	  vi	  hjälp	  med	  att	  få	  avgjort	  såväl	  
dumma	  som	  självklara	  tvister.	  Tusentals	  års	  mänsklig	  erfarenhet	  har	  lärt	  oss	  att	  det	  är	  
bäst	  för	  de	  tvistande	  om	  en	  utomstående	  neutral	  person	  avgör	  tvisten.	  I	  Sverige	  har	  vi	  ett	  
speciellt	  yrke	  för	  det,	  domare.	  Domaren	  ska	  med	  landets	  gemensamma	  värdebas	  hjälpa	  de	  
tvistande	  att	  få	  bråket	  avslutat	  en	  gång	  för	  alla.	  
Domaren	  har	  därför	  makten	  att	  slutgiltigt	  bestämma	  vem	  som	  ska	  anses	  ha	  rätt.	  Men	  hen	  
kan	  inte	  döma	  hur	  som	  helst	  utan	  för	  att	  domarens	  beslut	  ska	  ha	  effekt	  krävs	  att	  de	  
tvistande	  respekterar	  domaren	  och	  hans	  beslut.	  Beslutet	  måste	  därför	  innehålla	  tydliga	  
argument	  som	  stämmer	  med	  de	  grundläggande	  värderingarna	  som	  alla	  i	  samhället	  har.	  
Några	  av	  dessa	  värderingar	  finns	  nedskrivna	  i	  lagar,	  men	  inte	  alla.	  Man	  brukar	  säga	  att	  
vår	  värdegrund	  har	  lagfästs	  för	  att	  vi	  ska	  efterfölja	  de	  värderingar	  som	  samhället	  har.	  
	  
Du	  har	  upptäckt	  ett	  helt	  nytt	  land	  som	  ingen	  tidigare	  visste	  fanns.	  Självklart	  blir	  du	  
kung/drottning/president/hövding	  i	  det	  nya	  landet	  och	  har	  nu	  all	  möjlighet	  att	  skapa	  
precis	  det	  rättsväsende	  som	  DU	  tycker	  verkar	  vara	  bra!	  	  
Du	  behöver	  bestämma	  en	  hel	  del	  saker	  om	  hur	  tvister	  skall	  lösas	  i	  ditt	  land	  och	  vad	  som	  
händer	  när	  någon	  gör	  fel.	  
	   Vem/vilka	  skapar	  lagarna?	  
	   Vem/vilka	  ser	  till	  att	  lagarna	  följs?	  

Kan	  man	  överklaga	  om	  man	  blir	  dömd?	  I	  så	  fall	  hur?	  
	   Vilka	  typer	  av	  straff	  finns?	  
	   Hur	  tas	  de	  straffade	  omhand?	  (Fängelse,	  vård,	  avrättning,	  m.m.)	  
	   	  
Det	  finns	  säkert	  någon	  lag	  du	  har	  retat	  dig	  på	  i	  Sverige	  som	  du	  skulle	  vilja	  ändra	  i	  ditt	  
nya	  land.	  Förklara	  hur	  din	  lag	  skulle	  se	  ut	  och	  hur	  straffet	  skulle	  vara.	  
Din	  beskrivning	  skall	  vara	  så	  utförlig	  att	  någon	  annan	  kan	  läsa	  den	  och	  förstå	  hur	  du	  
tänker.	  
	  
Skicka	  in	  beskrivningen	  av	  rättssystemet	  i	  det	  land	  du	  har	  skapat.	  Glöm	  inte	  att	  ge	  landet	  
ett	  namn!	  


