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Till :
Styrelsen för Barnen Först

I går kväll hade vi vårt avtalade möte på Paltalk där alla Barnen Först aktivister
var inbjudna. Majoriteten av de inkallade till mötet var närvarade och
diskuterade avslappnat de problem som Barnen Först skakas av just nu. Två i
styrelsen, Karim Shamohammadi och Kawosch Meharn avstod att delta i det
utlysta mötet som vi hade i går kväll.
Som skäll för sin vägran att delta i mötet, uppgav Karim att vi hade en annan
överenskommelse och att det var meningen att styrelsen skulle träffas istället för
alla aktivisterna. Detta stämmer till viss del. Men Karim glömmer att den
överenskommelsen bröts med detsamma när han två timmar senare ringde upp
mig och deklarerade Barnen Först:s utbrytning från moderorganisationen och
avsatte mig från mitt ordförandeskap. Karim har fortfarande inte svarat på dessa
allvarliga stadgefintliga handlingar.
De har också uppgivit att de inte visste vad mötet skulle handla om. I min
kallelse stod det klart och tydligt att mötet skulle diskutera vad Barnen Först
skall göra efter deras utspel på paltalkmötet den 10/10 då de offentliggjorde sina
planer på att bryta Barnen Först ur Children First. Jag förklarade också tydligt i
mitt telefonsamtal med Kawosch eftermiddagen den 17/10 att mötet var inte ett
beslutande möte utan bara en diskussionsplats för att prata öppet om de
uppkomna problemen.
Som ett sista försök för att komma ur dödsläget, kallar jag till ett styrelsemöte nu
på Onsdag kväll, kl. 21.00. De inbjudna till mötet är: Parvane Ahmadi, Sherzad
Fatih, Karim Shamohammadi, Kawosch Mehran och jag själv så klart!
Var god meddela mig snarast om tiden inte passar!
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