Svenska inrikesministern uttrycker sitt stöd för Eurojust under besök i
Den Haag
Den Haag,14 maj 2019
Den svenska inrikesministern Mikael Damberg besökte idag Eurojust och uttryckte sitt stöd för
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete. Ministern träffade Ladislav Hamran,
Eurojusts ordförande, Solveig Wollstad, Sveriges nationella medlem i Eurojust samt Frédéric
Baab, nationell medlem för Frankrike och ordförande i Eurojusts antiterrorismgrupp.
Den svenska ministern fick en presentation om Eurojusts anläggningar och verksamhetsarbete,
med fokus på hur det rättsliga samarbetet på EU-nivå ger konkreta resultat och man diskuterade
frågan om hur smuggling av skjutvapen i Sverige kan hanteras ur ett europeiskt perspektiv.
Minister Damberg sade: "Sverige var en av drivkrafterna bakom skapandet av Eurojust, och vi är
starka anhängare av detta mycket viktiga arbete. Jag var mycket glad att prata med hela Eurojusts
kollegium och höra mer om den viktiga roll Eurojust spelar i kampen mot terrorism, krigsbrott och
andra allvarliga brott. "
Ordförande Hamran uttalade: "Vi välkomnar varmt minister Dambergs besök på Eurojust, vilket
visar Sveriges starka engagemang för rättsligt samarbete över gränserna och bekämpning av
gränsöverskridande organiserad brottslighet. Vi var också tacksamma för möjligheten att dela våra
farhågor om Eurojusts nuvarande och framtida budgetläge, eftersom vi inte tillräckligt kan betona
att brottsbekämpning och rättvisa är två lika viktiga delar av EU: s säkerhetskedja.
Ministern åtföljdes av Annika Markovic, Sveriges ambassadör i Nederländerna, och Anna-Carin
Svensson, generaldirektör för internationella frågor. Herr Damberg deltog i ett möte med
Eurojusts kollegium, där representanter från alla EU-medlemsstater träffas varje vecka för att
utarbeta gemensamma strategier och handlingsplaner och diskutera operativa frågor.
Wollstad fokuserade sin presentation på Eurojusts mervärde när det gäller att stödja Sverige i
arbetet att effektivisera kampen mot smuggling av skjutvapen. Denna typ av brott är en stor
utmaning för Sverige. Baab förklarade Eurojusts stora roll i kampen mot terrorism, inklusive
inrättandet av ett nytt europeiskt rättsligt register för terroristbrott.

Bakgrund
Vad är Eurojust?
Eurojust är EUs byrå för straffrättsligt samarbete med säte i Den Haag. Eurojust inrättades 2002
för att underlätta och förbättra samordningen och samarbetet mellan nationella myndigheter i
samband med bekämpning av grov gränsöverskridande brottslighet.

Eurojusts uppdrag är att förbättra de nationella myndigheternas effektivitet i samband med
utredning och åtal av gränsöverskridande och organiserad brottslighet och att snabbt och
effektivt lagföra brottslingar.
Under 2018 stödde Eurojust över 6. 500 brottsutredningar vilket var en ökning med 19% jämfört
med 2017. Ärendena gäller många olika former av brottstyper som terrorism, narkotikabrott,
människohandel, illegal invandring, bedrägeri, databrott, penningtvätt och andra aktiviteter med
anknytning till förekomsten av organiserad brottslighet i samhället.
För större ärenden anordnas samordningsmöten för domare, utredare och åklagare från de
berörda länderna. På mötena löser man praktiska problem i enskilda ärenden och planerar
operativa åtgärder, till exempel samordnade gripanden och husrannsakningar. Eurojust bidrar
också till att lösa jurisdiktionskonflikter i ärenden där fler än en nationell myndighet är lämpade
att inleda en utredning eller väcka åtal i samma ärende och underlättar verkställigheten av
internationella rättsliga instrument som till exempel den europeiska arresteringsordern.
Med stöd av Eurojust kan nationella myndigheter bilda en gemensam utredningsgrupp för att
effektivt dela information och utarbeta en gemensam åtalsstrategi. Under 2018 finansierade
Eurojust över 200 utredningsgrupper. Dessa leder regelbundet till gemensamma tillslag i olika
länder samtidigt. Åklagare och polis har en specialdesignad samordningscentral på Eurojust till
sitt förfogande för den har typen av simultana tillslag, som gör det möjligt att följa utvecklingen i
realtid.
Organisation och internationellt samarbete
Var och en av de 28 medlemsstaterna utser en representant vid Eurojust i Haag.
Representanterna kallas för nationella medlemmar och är erfarna åklagare, domare eller
polistjänstemän med motsvarande kompetens.
De nationella medlemmarna arbetar nära tillsammans under alla faser av brottsutredningar och
åtal. De löser även de hinder och praktiska problem som uppkommer till följd av skillnader mellan
medlemsstaternas rättssystem.
Eurojust har även samarbetsavtal med tio länder utanför EU. Dessa kan stationera
sambandsåklagare vid Eurojust. För närvarande har Eurojust sambandsåklagare från Norge,
Schweiz, USA, Ukraina, Norra Makedonien och Montenegro.

