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Till :
Karim Shamohammdi
I det telefonsamtal vi hade igår, bad jag dig att lägga ”AwalKodakan nr.19”
(Veckotidningen Barnen Först nr. 19 på persiska) på Barnen Först :s hemsida,
den persiska avdelningen. Först sade du att du är upptagen och hinner inte göra
det. När jag erbjöd mig att göra det i stället, vägrade du ge mig lösenord och
användarnamnet till hemsidan. Du sade tydligt att du inte tillåter att Barnen
Först :s persiska upplaga uppgraderas på den svenska hemsidan. Som grund för
din vägran sade du att Barnen Först i Sverige har brutit upp med sin
moderorganisation Children First.
Som ordförande för Barnen Först i Sverige måste jag tydliggöra för dig att våra
stadgar ger ingen i Barnen Först rätt att på egen hand fatta ett sådant beslut. Du
får självklart bryta dig ur föreningen i Sverige och anta ett annat
organisationsnamn men så länge vi har våra stadgar och vår moderorganisation
kvar kan du och dina meningsfränder inte uppträda i konflikt med stadgarna.
I ditt brev som jag fick idag har du öppet deklarerat att du och dina
meningsfränder har brutit er ur Barnen Först. I så fall har ni ingen rätt att förfoga
över föreningens räkenskap, dokument och allt som tillhör den.
Som tur är ger inte stadgarna dig rätt att upplösa föreningen i grunden, avsätta
styrelsen och känna dig säker och belåten.
Jag skickar till dig det konstituerande mötesprotokollet år 2000, och det senaste
årsmötesprotokollet. Läs lite närmare det konstituerande protokollet där det står
klart och tydligt att Barnen Först är den svenska motsvarigheten till ”Children
First” med samma stadgar och organisationsform. Vi har samma logotyp också!
Låt mig ge ett exempel: Om du lämnar, låt oss säga det Socialdemokratiska
partiet i Sverige, kan du inte längre vara med i Socialdemokraternas Stockholms
avdelning! Du kan inte heller kalla Socialdemokraternas Stockholmsavdelning
för ett nytt parti med samma namn! Ingen domstol i Sverige kommer någonsin
att ge dig en sådan rätt mot moderpartiet, socialdemokraterna.
I ditt persiska brev som jag fick idag, där du vill skingra eventuella
missförstånd, glömde du skriva om något så viktigt som att du avsatte mig i ditt
telefonsamtal från min post som ordförande för Barnen Först. Var detta ett
missförstånd från mitt sida?
Jag skickade ett e-mail till styrelsen om det telefonsamtalet och din vägran
angående veckotidningen. Jag ser fortfarande framemot Kawosch reaktion.
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En kopia av detta brev skickas till alla i styrelsen.
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