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ICC 20 år
Långsam väg mot rättvisa
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Beskriv bakgrunden till att den internationella brottmålsdomstolen (ICC) bildades. Hur såg förväntnin-
garna ut? Vad är domstolens uppgift?
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Vad kan det finnas för skäl till att länder valt att inte gå med i ICC eller till att de lämnat domstolen? Ge 
exempel på några länder som valt att stå utanför och vilka skäl de har till det. 

ICC har stött på problem i samband med försöken att ställa de allra högsta ansvariga ledarna till svars 
för misstänkta brott. Redogör för två sådana fall.

Vilka skäl finns det till att det kan dröja flera år för domstolen att avsluta en rättsprocess?

Beskriv den kritik som har kommit från en del afrikanska länder mot domstolen? Vad är det som kri-
tiseras? Ligger det något i kritiken?
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7 Redogör för bakgrunden till att USA hösten 2020 införde sanktioner mot ICC-anställda. Varför tog 
USA till så hårda metoder? Vad har hänt därefter?

Hur kommer det sig att en del fall, som till exempel rör civila som dödats i Syrien eller Jemen, inte 
hamnar på ICC:s bord? Vilken roll spelar FN:s säkerhetsråd? 

8 Har ICC en funktion att fylla trots de problem som finns? Vad tycker du?


