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Polisanmälan
Ärende:

Namn- och märkesintrång

Härmed polisanmäler ”Barnen Först”, Karim Shamohammadi och Kawosch Mehran, före
detta styrelsemedlemmar i Barnen Först, för oberättigad användande av vår
organisationsnamn.
Barnen Först är en internationell organisation som grundades 1999 av Soraya Shahabi
och Mansoor Hekmat. Soraya Shahabi har varit ordförande för Barnen Först: s
centrala organisation, Children First, sedan starten. Mansoor Hekmat avled i juli 2002.
Den svenska avdelningen, ”Barnen Först” har funnits sedan år 2000 i Sverige. Riks-,
och lokalorganisationerna är helt självständiga när det gäller den lokala verksamheten
inom ramen för centralorganisationens stadgar. (Bilaga 1)
Barnen Först var redan från början tänkt som en riksorganisation. När vi säger Barnen
Först betyder detta riksorganisationen. Lokalorganisationerna har alltid ortnamnet
som tillägg. Soleyman Ghasemiani har varit ordförande för riksorganisationen sedan
2003. (Bilaga 2)
Karim Shamohammadi och Kawosch Mehran var de senaste två åren styrelsemedlemmar
inom Barnen Först. Karim var samtidigt ordförande för lokalavdelningen i Stockholm.
Karim och Kawosch var också med i Barnen Först: s centralorganisation (internationella
enheten) som styrelsemedlemmar. Soleyman Ghasemiani har varit och är medlem i
centralorganisationens styrelse i egenskap av ordförande för den svenska avdelningen
och är alltså Barnen Först: s representant där.
Kawosch Mehran uteslöts 2004-10-08 ur centralorganisationen. Karim Shamohammadi
lämnade centralstyrelsen 2004-10-13 tillföljd av samarbetssvårigheter med
ordföranden för Barnen Först: s centrala organisation Soraya Shahabi tillika
grundaren av organisationen. (Bilaga 3) Karim deklarerade samtidigt att han kommer
att bilda en annan organisation. Redan då varnade ordföranden för den svenska
avdelningen, Karim Shamohammadi för hans stadgefientliga planer och aktiviteter.
(Bilaga 4)
Karim Shamohammadi och Kawosch Mehran suspenderades från sina styrelseuppdrag
för Barnen Först i Sverige 2004-10-27 av styrelsemajoriteten för Barnen Först, när
de vägrade rätta sig efter föreningens stadgar och grundprinciper. (Bilaga 5)
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Dagen efter detta beslut, 2004-10-28 offentliggjorde Karim Shamohammadi och
Kawosch Mehran, med andra meningsfränder, bildandet av sin nya organisation under
namnet ”Barn Har Företräde”. Karim Shamohammadi har undertecknat uttalandet som
ordförande för Barnen Först: s lokalavdelning i Stockholm och Kawosch Mehran som
ansvarig för BF:s internationella konferenser. (Bilaga 6A och 6B). Uttalandet är
daterat 2004-10-24 men kom ut först 2004-10-28. Pressmeddelandet var publicerad i
den nya föreningens persiska veckotidning nr 1, vilket har samma namn som föreningen.
Det lades ut samtidigt på nätet. I och med detta utträdde de helt och hållet ur Barnen
Först. (Bilaga 7).
Barnen Först hade sitt extra inkallade årsmöte 2004-11-01. Mötesprotokoll bifogas.
(Bilaga 8)
Som det framgår av de bifogade bilagorna, har Karim Shamohammadi och Kawosch
Mehran inte längre något med Barnen Först att göra. Torts detta utger de sig
fortfarande för ”Barnen Först” och registrerat sin egen organisation som ”Barnen
Först riksförbundet” och i sitt pressmeddelande påstår de att Barnen Först har nu
utvecklat sin verksamhet på riksnivå och bildat riksförbund.
Karim Shamohammadi har annonserad att han är ordförande för ”Barnen Först
Riksförbund” 2004-11-02. De använder sig fortfarande av vår gamla hemsida och inte
har överlämnat Barnen Först: s dokumentation och tillgångar till oss.
Detta polisanmälan gäller i första hand namnintrång då det redan finns en organisation
som verkar både internationellt och på riks planet i Sverige. Vi kräver att de slutar
omedelbart att utge sig för Barnen Först och använda sig av vår organisations goda
namn.
Enligt våra stadgar kan ingen lokalorganisation använda sig av namnet Barnen Först om
den inte till fullo antar riksorganisationens stadgar. Till dags dato är det endast
följande lokalavdelningar som har rätt att kalla sig för Barnen Först i enlighet med
våra stadgar: 1- Göteborg, ordförande Layla Ghasemiani. 2- Linköping, ordf. Mahmoud
Shahabi. 3- Västerås, ordf. Yadi Golchini. 4- Stockholm, ordf. Halale Taheri. 5Upplands Väsby, ordf. Faraj Shahabi. 6- Åkersberga, ordf. Tawfik Pirkezri 7- Haninge,
ordf. Ronak Naseri. 9-Gävle, Ordf. Sherzad Fatih. 10- Luelå, ordf. Keyvan Ketabi. 11Boden, ordf. Hossein Shahnazari. 12- Uppsala, ordf. Hashem Tavakolzadeh. 13- Spånga,
ordf. Saifadin Heidari. 14- Farsta, ordf. Hesam Montazery.
Lokalorganisationerna i Skellefteå, Malmö och Helsingborg är uteslutna fram till en
omorganisation. Till dess får de inte använda sig av organisationsnamnet Barnen Först.
För mer information kan ni besöka vår hemsida www.barnenforst.se med en hel del
dokument och brev som har växlats mellan styrelsen innan våra gamla vänner utträde
ur Barnen Först. Eller kontakta ordföranden för Barnen Först, Soleyman Ghasemiani,
tel. 070-444 15 78 eller sekreteraren Kamal Asad Mohammad, tel. 073-653 55 67.
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