Barnen Först

Internationell kampanj för barns rättigheter

Till:
Karim Shamohammadi
Den 12/10 lämnade du din styrelseplats inom Barnen Först: s centralorganisation till
förfogande med omedelbar verkan pga samarbetssvårighet med ordföranden Soraya
Shahabi enligt din egen utsaga.
Efter detta förhindrade du öppet Barnen Först: s arbete i Sverige genom att strunta
helt och hållet i alla organisatoriska principer vi har haft. Du vägrade bland annat lägga
Barnen Fört: s persiska veckotidning på hemsidan. Du deklarerade öppet att du kommer
att bilda en annan organisation än Barnen Först och kommer att bryta “Barnen Först” ur
centralorganisation som kallas för “Children First”. Trots alla uppmaningar från Barnen
Först: s ordförande i Sverige, struntade du i reglerna för din roll som styrelsemedlem i
Barnen Först (riksorganisationen) i Sverige.
Den 13/10 skrev Barnen Först: s centralorganisation ett öppet brev till svenska
myndigheter där man påpekade att du inte längre representerade Barnen Först.
I sitt styrelsemöte onsdagen 2004-10-27, där du själv var närvarande, suspenderades
du och Kavosch Mehran från Barnen Först: s styrelse i Sverige, pga er totala
stadgefientliga verksamhet och era aktiviteter mot Barnen Först: s grundprinciper.
Mötet beslutade också om ett extra inkallat årsmöte.
Dagen efter vårt styrelsemöte, 2004-10-28 kungsgjorde ni att ni har lämnat vår
organisation “Barnen Först” och att ni har bildat er egen organisation vilken heter “Barn
Har Företräde”. Detta stod i första numret av er veckotidning med samma namn. Bland
undertecknarna för avståndstagande från “Barnen Först” står du som “ordförande för
Barnen Först, Stockholmsavdelningen”.
Vi hade hoppats på att vi skulle slippa onödiga slitningar i och med att ni har bildat er
egen förening. Ni hade på egen hand lämnat “Barnen Först” och bildat en helt ny
organisation, vilket ni självklart har all rätt till, därför förväntade vi oss det logiska att
ni skulle uppföra er på en acceptabel nivå och låta de som finns kvar på Barnen Först
bedriva sitt arbete i lugn och ro. Men tyvärr visar det sig nu att det var för mycket
begärt av er.
Ni använder er fortfarande av namnet “Barnen Först” i Sverige trots att er nya
organisation heter “Barn Har Företräde”. Ni har tagit beslag på vår hemsida och på våra
tillgångar som ni skulle ha lämnat i från er i och med att ni deklarerade bildandet av er
nya organisation.
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Det allra senaste tjuvaktiga uppförande ni har gjort är tillkännagivandet av “Barnen
Först: s tredje Internationella Konferens i Sverige”. Det är verkligen sorgligt att ni går
ut med en sådan kungsgörelse bara två dagar efter det att “Barnen Först” eller Children
First, har annonserat sin tredje årliga internationella konferens i Stockholm, går ni ut
och annonsera om exakt samma konferens med samma namn, samma tema och samma
ordalydelse med bara en vecka innan Barnen Först: s eget konferens. Har ni inte
förstått själva att ni inte heter “Barnen Först” utan “Barn Har Företräde”?! Detta visar
egentligen bara en sak: ni är desperata! Och därför tar ni till vilka medel som helst! Vi är
verkligen ledsna över detta.
Härmed ombeds ni att sluta omedelbart med att kalla er för “Barnen Först”. Ni har
ingen rätt till det. Ni blev suspenderat den 27/10 efter styrelsens beslut. Det beslutet
godkändes enhälligt av det extra inkallade årsmötet 2004-11-01. “Barnen Först” finns
kavr både på riks-, som lokalnivå trots ert utträde och er nybildade organisation. Ni har
inte det minsta rätt att använda organisationsnamnet “Barnen Först”, varken på rikeller lokalnivå eftersom den organisationen finns redan och ni är både uteslutna och
utträdda ur den.
Vi kräver också att ni lämnar tillbaka allt som tillhör Barnen Först, hemsidan, postboxen,
alla de dokument och material som är Barnen Föst: s och inte minst en ekonomisk
redovisning.
Detta brev och all vår skriftliga kommunicering innan ert definitiva avsked från “Barnen
Först” kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida www.barnenforst.se
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