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Invitation

Interesserer du dig for folkeret og udenrigspolitik? Har du lyst til
at blive klogere på centrale emner som bl.a. ’konflikter mellem
stater’, ’rettigheder og pligter for den suveræne stat’,
’betydningen af statsborgerskab’, og ’diplomatisk immunitet’? 

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

I løbet af et semester kommer vi på spændende studiebesøg
ved ambassader og ministerier. Vi møder ambassadører og
eksperter inden for folkerettens område. Som medlem af
netværket får du en større forståelse for feltet, og et indblik i,
hvordan man skaber en international karriere med fokus på
diplomati.

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 of Diversity and Inclusion

 



Program for 2023
forbehold for ændringer

D. 7. februar  kl. 14-16
Besøg ved den Grønlandske Repræsentation.
Tema: Hvordan promoverer repræsentationen Grønlands interesser i
Danmark? Hvorfor er verdens stormagter interesserede i Grønland?
Repræsentationschef Jens Heinrich.

Marts (dato på vej) kl. 17.30-19.00
Besøg ved Libyens Ambassade i København
Tema: Libyen er med sine 1,8 millioner km² Afrikas fjerdestørste land målt i
areal, og det 16. største i verden. Kom med til en snak om politik, kultur og
historie. 

D. 28. april kl. 17.00-19.00
Besøg ved Det Juridiske Fakultet
Tema: Russia-Ukraine War and Accountability Avenues for Atrocity Crimes.
Iryna Marchuk, Associate professor at University of Copenhagen.

Maj (dato på vej) 
Besøg ved den australske ambassade
Tema: Som det sjette største land i verden har Australien en del at sige
indenfor udenrigspolitik. Hvilke interesser har Australien i Danmark? 



 Bliv medlem af netværket
 

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

@MyLawStory

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


