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Karim Shamohammadi
Hej Karim!
Jag fick ditt brev nu på morgongen. Jag är ledsen för att du har uppfattat mig på
det sättet. Jag vill inte vara med i den partipolitiska kamp som pågår inom
Barnen Först. Eftersom jag inte stöder dina idéer i detta, tolkar du det per
automatik som att jag tagit ställning för den andra sidan. Allt jag har sagt hittills
i detta krig, är att man måste handla efter de spelregler som finns. Är man med
en organisation så måste man utgå från dess stadgar hur dåliga de än må vara. Är
man inte nöjd med reglerna, eller stadgarna så får man självklart försöka ändra
dem genom de kanaler och principer som organisationen erkänt och officiellt
erbjudit.
Jag har deklarerat öppet att jag har mina invändningar mot organisationens
arbetssätt och dess öppenhet. Men de förändringarna jag ämnar att åstadkomma,
gör jag enligt organisationens principer. Jag kan inte både vara med
organisationen och stå utanför den samtidigt.
I ditt brev skriver du att du lämnat Central Styrelsen för Barnen Först och håller
på att bilda en annan Centralorganisation med samma mål och idéer. Jag önskar
dig lycka till. Jag sade i vår långa telefonsamtal innan det nämnda paltalk-mötet
i söndags att jag inte har svårt att samarbeta med dig eller dina kamrater så länge
ni har samma mål och idéer vad gäller försvaret av barns rättigheter; om ni inte
hamnar i en organisationskrig och strider om namnet ”Barnen Först”. Jag står
fortfarande vid mitt ord.
Men här måste jag fråga dig en viktig fråga. ”Barnen Först” är den svenska
avdelningen för den internationella organisation som på engelska heter
”Children First”. Detta står tydligt i våra stadgar på svenska. Din nybildade
organisation kan inte ha något med Barnen Först i Sverige att göra eftersom
Barnen Först är den svenska avdelningen av CF. Det står mycket tydligt i de
svenska stadgarna.
När det gäller det inkallade paltalk- mötet från min sida, 04-10-17, har du nämnt
Azar Poya. Det har du rätt. Hon får självklart vara med på mötet. Din
invändning mot Maryam Afrasiabpour är oberättigad. Hon har varit i ständig
kontakt med mig om Barnen Först och dess verksamhet i Västerås. Hon har på
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egen bekostnad kopierat Barnen Först utöver de exemplar hon har fått direkt
från mig och delat ut den själv.
Esmail Molodi har självklart ställt upp för Barnen Först i våra olika möten. Men
han har varit med i egenskap av ordförande för Flyktingarnas riksförbund, eller
skolansvarig för Rädda Barnen i Göteborg. Han har aldrig sagt och påtalat att
han vill bli en Barnen Först aktivist. Det har inte heller Farzad Adibi gjort. Han
har skrivit för veckotidningen Barnen Först på Persiska. Den tidningen är inte
svenska avdelningens tidning. Vi har vår egen tidning på svenska. Han har inte
skrivit ett enda ord för den tidningen trots att han bor i Sverige. Han har inte
varit aktivist för Barnen Först i Sverige. Men Mahmod och Faraj Shahabi tillhör
våra aktivister i Upplands Väsby.
När det gäller Asad Nodinian, kan jag bara säga att du är verkligen orättvist i det
fallet. Asad har gjort minst lika mycket som Kawosch Mehran för Barnen Först i
Sverige.
Kära Karim!
Problemet är att du ser på Barnen Först :s vara eller icke vara ur ditt
partipolitiska perspektiv. Du tror att det inte går jobba vidare så länge Soraya
Shahabi är ordförande för Barnen Först, internationellt. Rent allmänpolitiskt
sympatiserar jag mer med dina politiska åsikter än med Sorayas. Men jag
struntar i Sorayas politiska åsikter, så länge de inte har färgat av sig på Barnen
Först :s verksamhet och inriktning. Jag är ledsen för din och dina partikamraters
anklagelser mot mig i denna fråga. Som jag sade tidigare till dig, har jag inga
svårigheter att jobba varken med Soraya eller dig inom Barnen Först, eftersom
jag ser inte på den verksamheten som ett partipolitiskt arbete.
Till sist undrar jag om du som håller på att bilda en annan centralorganisation i
opposition till Barnen Först, ska vara med på paltalk-mötet nu på söndag? Kan
man verkligen vara med en organisation samtidigt som man bekämpar den? Jag
rekommenderar att du läser Barnen Först :s stadgar, de stadgar som är officiella
och vi har på svenska.
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Detta brev skickas samtidigt till Barnen Först :s aktivister i Sverige.

