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Träffa	  	

Riksdagsledamot,	  Kakabaveh	  Amineh	  	  
Datum:	  20	  februari	  2016,	  	  Plats:	  Karl	  Gustavs	  gatan	  54	  B	  –	  Göteborg	  	  

ED	  samarbete	  mellan	  IKFC	  (www.eucn.org/ikfc),	  Andishe	  (hDp://andishe.se/),	  IRIS	  (www.iranskariksforbundet.se/)	  



AD	  träffa	  	  

Riksdagsledamot	  Kakabaveh	  Amineh	  	  

	  

Tema:	  Frågor	  om	  ungdomars-‐	  och	  pensionärs	  

situaWoner	  med	  invandrarbakgrund	  

	  

Amineh	  Kakabaveh	  (V)	  

Tjänstgörande	  riksdagsledamot	  

ParW	  VänsterparWet	  

Valkrets	  Stockholms	  kommun,	  plats	  170	  

Titel	  Socionom/Fil.Mag.	  

Född	  år	  1970	  

Ladda	  hem	  högupplöst	  bild	  

Adress	  Sveriges	  riksdag,	  100	  12	  Stockholm	  

Telefon	  08-‐7865546	  

E-‐postamineh.kakabaveh@riksdagen.se	  



AD	  träffa	  	  

Riksdagsledamot	  Kakabaveh	  Amineh	  	  

Tema:	  Frågor	  om	  ungdomars-‐	  och	  pensionärs	  
situaWoner	  med	  invandrarbakgrund	  

Program:	  	  

Välkomna,	  	  

Live	  musik,	  	  

IRIS:s	  ordförandes	  anförande,	  	  

PresentaWon	  av	  Civilminister,	  Ardalan	  Shekarabi,	  	  

Föredrag	  av	  Ardalan	  Shekarabi,	  

Frågestund	  gällande	  temat,	  	  

Avtackning	  och	  fotografering,	  

Avslutning,	  	  	  

Språk:	  Svenska	  och	  persiska,	  

	  

OperaWvt	  ansvariga	  vid	  Göteborg	  region	  

för	  kommissionen	  som	  valdes	  i	  IRIS:s	  19:e	  

kongressen	  den	  25	  april	  2015	  	  

	  

Amir	  Javaheri	  	  	   	  Davoud	  Navaian	  

Ordf.	  i	  Andishe 	  Ordf.	  i	  IKFC	  

hDp://andishe.se/ 	  www.eucn.org/ikfc	  



Amineh Kakabaveh (även Ameneh), född 6 december 1970 i Saqqez i Iran[källa behövs], är en 
svensk-iransk politiker(vänsterpartist) och riksdagsledamot sedan år 2008. Hon är invald i riksdagen 
för Stockholms läns valkrets på plats 282."
Kakabaveh är utbildad socionom (filosofie magister i socialt arbete) och har tidigare arbetat som 
socialarbetare i Botkyrka kommun inom socialtjänsten."
Hon är även grundare till föreningen Varken hora eller kuvad (VHEK), som är en feministisk och 
antirasistisk rörelse som är opolitisk och religiöst obunden."
Kakabaveh anser att riksdagens lokaler inte skall användas till religiösa ceremonier, eftersom det hus 
där Sveriges lagar stiftas ska vara en sekulär plats.	  



Riksdagsledamot	  Kakabaveh	  

Amineh	  :	  

Jag	  sydar	  på	  riksdagens	  

uppmaning	  Wll	  regeringen	  aD	  se	  

över	  strafflagsWdningen	  som	  

anknyter	  Wll	  hedersrelaterade	  

broD,	  så	  aD	  fler	  övergrepp	  kan	  

motverkas	  och	  fler	  broD	  leda	  Wll	  

åtal.	  Genom	  samma	  klubbslag	  

avkrävs	  regeringen	  aD	  också	  

utvärdera	  straffet	  för	  grov	  

fridskränkning	  och	  grov	  

kvinnofridskränkning	  om	  

broDet	  begåDs	  av	  man	  mot	  

kvinna.	  



Riksdagsledamot	  Kakabaveh	  Amineh	  :	  

Handlingar	  som	  uhörs	  i	  hederns	  namn,	  Wll	  exempel	  könsstympning,	  misshandel,	  olaga	  tvång	  och	  

ofredande,	  är	  många	  gånger	  svåra	  aD	  lagföra.	  Det	  beror	  inte	  primärt	  på	  brister	  i	  lagsWdningen	  utan	  på	  aD	  
broDsoffren	  inte	  vågar	  anmäla	  sina	  hohulla	  och	  våldsamma	  fäder,	  bröder,	  mödrar	  och	  systrar	  och	  på	  aD	  
anhöriga	  och	  bekanta	  inte	  vill	  eller	  vågar	  ställa	  upp	  som	  viDnen.	  




