Barnen Först

Internationell kampanj för barns rättigheter

2004-10-17
Hej Kawosch!
Ditt svar gör mig verkligen förvånad. Jag skriver till dig i egenskap av en vän, en
aktivist, en styrelsemedlem och sist men inte minst ordförande för Barnen Först i
Sverige. Du får inte blunda när man struntar fullständigt i föreningens stadgar och
hittar på sina egna så som de passar en själv. Gör du det betyder det att du medverkar i
samma förenings- och stadgefientliga aktion.
Veckotidningen AwalKodakan är Barnen Först :s persiska upplaga. Den måste finnas på
föreningens hemsida, den persiska avdelningen. Är detta en abstrakt fråga?! Kan du
någonsin få en mer konkret fråga att svara på?! Den eller de som stoppar detta, kan inte
kalla sig för medlemmar i Barnen Först. Du blundar för saker som inte är
förhandlingsbara. Man kan inte vara med en organisation samtidigt som man bekämpar
den och urholkar dess stadgar och principer.
Du hade bara behövt ringa ett litet samtal till Karim för att kolla de uppgifter jag
mailade samtidigt till dig och honom själv. Det räckte att du avfärdade mina påståenden
om Karim hade förnekat mina uppgifter! Då hade jag kanske kunnat övertala mig själv
att jag möjligen hade missförstått Karim! Ditt svar visar istället det motsatta. Du
sympatiserar med Karims metoder och tankegångar och utbrytning från Barnen Först.
Sorayas brev till dig är helt korrekt. Du är inte längre med i CF:s (Barnen Först :s)
centrala styrelse. Det Soraya har skrivit är just detta faktum att du inte kan eller får
representera Barnen Först international. Det gjorde du tidigare när du var medlem i
Centralstyrelsen.
Ditt svar på mina konkreta nyckelfrågor om veckotidningen AvwalKodakan och mitt
ordförandeskap, visar egentligen att ni har fullbordat er utbrytning; i så fall har jag
inget mer att diskutera med er.
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