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Nudge! Nyt ERC projekt
Med ansættelsen af lektor Veronika Fikfak fra Cambridge Universitet blev iCourts vært for endnu et
ERC Starting grant. Dermed huser centeret nu tre ERC-projekter i alt, der løber til 2023/24. Det nye
ERC projekt – Nudge – undersøger virkningen af specifikke retsmidler i forhold til staters praksis for
efterlevelse og inkorporering af menneskerettigheder i deres nationale retssystemer. Projektets mål
er at blotlægge dynamikken i den manglende overholdelse blandt stater og effektiviteten af forskellige
typer af retsmidler for at ændre adfærd i forhold til krænkelser af menneskerettigheder. Målet er at
finde nye løsninger, nudging og incitamenter til bedre beskyttelse af menneskerettighederne i og uden
for Europa. For at gøre det, bygger projektet på indsigter fra adfærdsøkonomi og psykologi til at
analysere, hvordan penge, sprog og udskamning påvirker statens adfærd inden for
menneskerettighedsområdet.
iCourts konference: The Power of International Courts
I foråret 2019 afholdte iCourts en stor, fælles 2-dags konference (20-21 maj) i Videnskabernes
Selskab med 150 deltagere fra hele verden. Den indledende forelæsning blev afholdt af professor
Joseph Weiler, en autoritet inden for international ret og medlem af centerets rådgivende panel. I
modsætning til de mange specialiserede konferencer, der er blevet afholdt gennem årene, var denne
et forsøg på at samle alle grene, temaer og forskningsgrupper under samme tag, og reflektere over
den nye iCourts research plan: Internationale domstoles magt. Konferencen var en succes og bragte
både centerets tidligere og fremtidige samarbejdspartnere sammen.
Priser: Carlsberg og ICON-S Pris
I 2019 modtog PI fra iCourts, Mikael Rask Madsen, Carlsbergfondets Forskningspris for sit
banebrydende arbejde med internationale domstole. Prisceremonien blev afholdt på Carlsberg
Glyptotek og afviklet af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary, Mogens Høgh, præsident
for Det Kongelige Danske Akademi Videnskabernes Selskab, og Flemming Besenbacher, formand
for Carlsbergfondet. Sammen med sin medforfatter, professor Alexandra Huneeus fra University of
Wisconsin Law School, modtog Mikael Rask Madsen også prisen for den bedste artikel offentliggjort
i det ledende tidsskrift ICON - International Journal of Constitutional Law. I deres artikel ”Between
universalism and regional law and politics: A comparative history of the American, European, and
African human rights systems” bidrager forfatterne med den første systematiske analyse af, hvordan
de tre regionale menneskerettighedssystemer er opstået og udviklet sig som del af et fælles, global
”script”.
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