Mia Edwall Insulanders inledningsanförande Advokatdagarna 2019
Välkomna till advokatdagarna! Väldigt glädjande för mig att stå här som ny generalsekreterare sedan
den 1 september.
Jag var involverad i utformningen av de allra första advokatdagarna 2011 då jag ingick i en
arbetsgrupp med några andra advokater för att diskutera Advokatdagarna som en ny mötesplats för
Advokatkåren. Bland föreläsarna då fanns vår dåvarande justitieminister Beatrice Ask och många
andra advokater och jurister. Idén var att ersätta de allmänna advokatmötena som ägde rum vart
tredje år. Inspirationen kom från våra Nordiska grannländers advokatdagar som samlade en stor del
av kåren. I Finland t.ex. vet jag att uppslutningen på deras advokatdagar fortarande är väldigt stor.
Advokatdagarna har blivit en viktig begivenhet som många advokater från skilda delar av vårt land
besöker och det är väldigt roligt. I år har vi slagit rekord igen med över 700 deltagare jämfört med
500 deltagare år 2011.
Förhoppningen är att vi ska ha roligt och trevligt tillsammans och bli inspirerade men också att vi ska
lära oss mycket nytt av alla våra duktiga föredragshållare som ställer upp och tar sig tid att undervisa
på Advokatdagarna och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Det är ovärderligt för oss –
ett Stort varmt TACK till er!
Jag tycker att det ger mycket hopp också inför det som är en Advokatsamfundets viktigaste uppgifter
d.v.s. att vi ska verka för ett enat samfund
För att vidmakthålla ett oberoende Advokatsamfund som gör skillnad och som kan påverka krävs att
vi alla advokater kan identifiera oss med vårt yrke.
Att vi alla advokater kan känna en gemensam yrkesidentitet. Först då blir Advokatsamfundet den
kraft i samhället som med auktoritet kan påtala brister och fästa lagstiftarens och samhällets
uppmärksamhet på dålig lagstiftning eller dålig rättstillämpning. Det ska vi göra gemensamt och
därför alla verka för ett enat samfund.
Jag kommer, som ny generalsekreterare för Advokatsamfundet att fortsätta vara en röst i den
rättspolitiska debatten när det behövs. Jag kommer att göra det tillsammans mer er alla utifrån
advokatperspektivet. Vårt samfund är inte bättre än varje enskild ledamot och mitt arbete som
generalsekreterare är att lyssna in er och utifrån det bestämma en fortsatt riktning för
Advokatsamfundet.
Där fyller dessa dagar en alldeles speciell funktion. Det är ett bra tillfälle för mig att träffa er, att
lyssna och diskutera. Därför vill jag också rikta ett STORT TACK till alla deltagare som är här idag för
att ni tar er tid att vidareutbilda er, att diskutera, att samlas och att verka för ett enat
advokatsamfund. Vi ska vara stolta över att vara advokater och stolta över det förtroende som
advokatkåren välförtjänt åtnjuter. Det ska vi upprätthålla med gemensam kraft!
Med det sagt passar det väldigt bra att övergå till utdelningen av Advokatsamfundets pris för
framstående insatser inom advokatyrket. Priset delar vi ut till en advokat som just genom sitt arbete
bidragit till det höga förtroende som advokatkåren har.
Jag vill välkomna advokatsamfundets ordförande Christer Danielsson upp på scen för att vi
gemensamt ska dela ut detta pris.

