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Rätt och religion
En unik kurs som ger en överblick över de lagarna
och principer som tillämpas i större
delar av Mellanöstern.
Plats: Beirut, Libanon
Datum: 23 - 29 september 2017

Idag är ca 20 procent av Sveriges befolkning födda i andra länder. Många av dem kommer från
samhällen med rättstraditioner som skiljer sig väsentligt från de vi är vana vid i Sverige. En del av
dessa är troende medan många andra gömmer sig bakom ett religiöst yttre.
Vi erbjuder en unik kurs som ger överblick över de lagar och principer som tillämpas i större delen
av Mellanöstern.
Målet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om både lagar och traditioner som styr dessa
samhällen, vilket är tänkt att underlätta både förståelsen och hanteringen av denna typ av
ärenden i Sverige, inte minst i förhållande till parterna.
Kursen leds av:
Hassan Marrmar, Shariadomare
Joe Karam, Advokat i Libanon
Moustafa Hamzi, AoM Consult AB

Dag 1, 24 september 2017
-

Vi börjar kursen med presentation och eftermiddagsbesök på vingården Chateau Musar med
vinprovning som vi bjuder på. Chateau Musar är en libanesisk vinproducent med vingårdar i
Bekaadalen i Libanon. Chateau Musar grundades 1930 av Gaston Hochar och egendomen är
Libanons internationellt mest kända vinproducent. Nuvarande ägare är Serge Hochar, och
hans vinfilosofi är att naturen får ha sin gilla gång i möjligaste mån vilket gör att varje årgång
av Chateau Musar har en helt egen karaktär.

-

Kvällen avslutas med en utsökt gemensam middag.

Dag 2, 25 september 2017
Kvinnors ställning och roll i det libanesiska samhället
-

Studiebesök vid den libanesiska kvinnoorganisationen KAFA.

Sett i ett regionalt och historiskt perspektiv har kvinnans ställning i Libanon varit stark.
Traditionella värderingar diskriminerar dock kvinnor. Rösträtten är lika för män och kvinnor.
Kvinnors rätt till land och arv regleras av respektive religiösa samfunds lagstiftning på området.
Kvinnor har rätt att ärva och äga fast egendom men tvingas ofta av tradition att avstå sin egendom
till manliga släktingar.
Deltagarna kommer ges möjlighet att diskutera med och ställa frågor till advokater som är aktiva
inom organisationen KAFA.
-

På eftermiddagen åker vi på en utflykt till den antika staden Byblos som ligger cirka 37 km
norr om huvudstaden Beirut.

Dag 3, 26 september 2017
Religiösa lagar och domstolar
-

Föreläsning av shariadomaren Hassan Marrmar och studiebesök vid en shariadomstol.

Det finns sjutton religiösa domstolar i Libanon för de erkända religiösa samfunden. Att hålla i
minnet är att familjerätt regleras av religiösa domstolar i de allra flesta länder i Mellanöstern, skilda
från de civila, mer sekulärt präglade domstolarna.
Deltagarna kommer att ges möjlighet att ställa frågor och debattera med shariadomaren Hassan
Marrmar.
-

Rundresa i Beiruts stadskärna ”Downtown”. Beirut kallas "Medelhavets pärla" och även ”Lilla
Paris”. Beirut utsågs år 2009 till det främsta stället att resa till av New York Times. Staden
listades även som en av de tio mest livfulla städerna i världen av Lonely Planet 2009.

Dag 4, 27 september 2017
-

Studiebesök vid Justitiepalatset i Beirut där vi kommer att bli guidade av den
libanesiska advokaten Joe Karam.
Vara med på en förhandling i domstolen.
Besök på advokatsamfundet.
Vårt besök avslutas på advokatens hus med en föreläsning om processrätten och
ett tillfälle att ställa frågor.

Libanon var ett av de första länderna som skrev under FN:s deklaration om de mänskliga fri- och
rättigheterna. Trots detta innehåller libanesisk straffrätt en rad bestämmelser som kränker flera av
deklarationens mest grundläggande krav såsom människors likhet inför lagen, förbuden mot
diskriminering och rätten till hjälp från sitt lands nationella domstolar mot handlingar som kränker
hans eller henne grundläggande rättigheter enligt lag eller författning. Otukt och abort är t.ex.
straffbart i Libanon. Kvinnor döms hårdare än män i samband med en rad brott såsom abort, otukt
och prostitution. Vidare medges strafflindring för män som begår hedersbrott.
Idag kör vi söder ut, vi stannar i Saida och ta en titt på flyktingläger Ain Alhelwe och sedan vidare
till staden Tyr.

Dag 5, 28 september 2017
Shariadomaren Hassan Marrmar kommer att ge en föreläsning om:
-

Äktenskap
Vårdnad och omvårdnad
Underhåll
Arvsrätt

Därefter ett besök på en polisstation:
-

Information om polisarbetet
Utredning och förhör
Frågor

Boende
Deltagarna kommer att bo på Riviera Hotel Beirut som ligger på stranden i hjärtat av Beirut
nära Manarafyren, Raoucheklippan och American University of Beirut. Andra sevärdheter
nära detta hotell inkluderar Planet Discovery och Libanons parlamentsbyggnad.
Länk till hotellets hemsida: http://www.rivierahotel.com.lb/

Flyg från Köpenhamn:
Flyget avgår från Köpenhamn den 23 september kl. 01:10 med MEA Airlines och ankomst i Beirut
kl.06:10 Hemresan avgår från Beirut den 29 september kl. 21:00 och ankomst i Köpenhamn kl. 00:10.

Flyg från Stockholm:
Flyget avgår från Stockholm (ARN) den 22 september 2017 kl. 18:15 med Turkish Airlines via Istanbul
och ankomst i Beirut kl.03:35. Hemresan avgår från Beirut den 29 september kl. 15:40 och ankomst i
Stockholm (ARN) kl. 22:00.
Flyg från Göteborg:
Flyget avgår från Göteborg den 22 september 2017 kl. 18:10 med Turkish Airlines via Istanbul och
ankomst i Beirut kl.03:35. Hemresan avgår från Beirut den 29 september kl. 02:45 och ankomst i
Göteborg kl. 09:55.

⌐ Kontakta oss för detaljerad reseinformation.
⌐ Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid kan detta ordnas via oss.

Plats:
Datum:
Avresa från:
Kurslängd:
Kursavgift:
Enkelrumstillägg:
Medresenär:

Beirut, Libanon
23 - 29 september 2017
Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm
30 timmar
24 900 SEK
4 900 SEK
Vänligen kontakta oss

I priset ingår: kursavgift, kurslitteratur, flyg, frukost, boende del i dubbelrum samt transport i Libanon

Anmälan görs på mail eller via telefon
Sista anmälningsdatum 30 april 2017
Med förbehåll för force majeure

Kontakta oss:
Telefon
Mobil:
Mail:

040 6077 660
0703 714 178
info@aomconsult.se
moustafatolk@yahoo.se

Adress:

Möllebogatan 19
212 32 MALMÖ
Sverige

Referenser:
12345-

Advokat Magnus Lundh, Malmö.
Advokat Claes Borgström, Stockholm
Advokat Thomas Bodström, Stockholm
Advokat Eva Lilliesköld, Stockholm
Advokat Arne Gustavsson, Kristianstad

6- Advokat Sophie Paulsson, Malmö
7- Advokat Susanne Bergmyr, Malmö
8- Advokat Ingulf Flamborn, Malmö
9- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda
10- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg

