
 



 
Invitation

Går du op i ligestilling og inklusion? Ønsker du at styrke trivslen
på det juridiske arbejdsmarked?  

Så er det nu, at du skal blive medlem af My Law Storys helt nye
netværk: ’Network of Diversity and Inclusion’. Netværket er både
for jurastuderende og jurister.

Diversitet betyder mere og mere i vores samfund og på vores
arbejdspladser. Den juridiske branche er ingen undtagelse. My
Law Story arbejder eksplicit for at styrke trivsel og dermed også
diversiteten i branchen. Derfor har vi etableret dette netværk,
som giver både jurastuderende og jurister mulighed for at blive
inspireret og få sparring i et fortroligt rum. 

Vi holder vores netværksmøder ude ved arbejdspladser, som
ansætter jurister. Bliv en del af vores fællesskab, lær nye
mennesker at kende og hold dig opdateret på diversitsområdet.

Om mødeleder og netværkskoordinator: 
Kumm Sabba Mirza har en Ph.d. i Retsvidenskab fra Det Juridiske
Fakultet, KU og tidligere forsker ved Centre for International Law
and Justice, som i dag er kendt som Centre for International Law
and Governance. 

 

Netværket er en del af My Law Story Networks:
Network of Women in Law & Tech 

   Network on International Law & Relations

 



Program for 2023
ændringer kan forekomme 

D. 2. februar  kl. 17-19
Besøg ved Institut for Menneskerettigheder
Tema: Hvordan ser arbejdet med ligestilling ud i praksis? Hvad gør Institut for
Menneskerettigheder for at gøre en forskel?
Jurist og specialkonsulent Tarek Hussein.

D. 28. februar kl. 17:30-19
Besøg hos Stenbroens Jurister
Tema: Mød en retshjælp for hjemløse, stofafhængige, sexarbejdere og andre
særligt udsatte, der lever deres liv på gaden. Hvad er “gadejura”? Hvordan
opleves retssikkerheden for danskere på gaden?
Jurist Maja Løvbjerg Hansen. 

D. 9. marts kl. 18-21
Konference om jura og tech hos Deloitte
Tema: Som medlem af Network of Diversity & Inclusion får du en fribillet til
vores konference d. 9. marts kl. 18-21. Konferencen har fokus på
kønsdiversitet og er en del af initiativet bag vores Network of Women in Law
and Tech. Alle er velkomne, ikke kun kvinder. Nærmere program tilsendes
snarest ved efterspørgsel. 

D. 25. april kl. 17-19
Besøg hos SR-Bistand
Tema: Mød den tværfaglige retshjælp, Frivilligcenter SR-Bistand. Hør mere om
samarbejdet mellem en social-juridisk rådgivning, en gælds-og
økonomirådgivning og en bisidderordning. 
Jurist og projektleder Alia Koleilat



@MyLawStory

 Bliv medlem af netværket
 

Scan QR-koden og tilmeld dig! Eller gå ind på
www.mylawstory.org og tilmeld dig under 'netværk'. 

Skriv til os på contact@mylawstory.org for spørgsmål. 


