
Protokoll  
1. Mötet öppnas av Dr. Taghlet Lahdo som kort berättar om vad mötet 

handlar om; missnöje med Assyriska riksförbundet (ARS). Han berättar 
att det inte handlar om ett uppror utan att lyssna på olika personers/
föreningars upplevelse med ARS och, om missnöjet är tillräckligt 
utbrett, försöka hitta en lösning på problemet.

(Albert Aziz frågar om vilka 17 föreningar som är närvarande)

2. Tal av personer

a. Issa Demir (AUF och AKFB)

i. Issa välkomnar alla närvarande och berättar att det inte är 
med glädje vi är här idag. Han berättar att vi vill lösa 
konflikterna internt och inte visa upp dem för hela världen. 
Han fortsätter med att säga att vi inte är så många assyrier 
i det här landet att vi inte har råd att skrämma iväg de få 
som är villiga att slita ideellt för det Assyriska folket. Han 
berättar om hur han blivit falskeligen anklagad av AUF:s 
styrelse för många saker som han kan bevisa är en lögn.

b. Ilona Touma (AUF och Assyriska föreningen i Stockholm)

i. Ilona berättar att hon också fått en falsk anklagelse från 
AUF:s styrelse. Hon berättar om respektlöshet på mötena, 
felaktigheter i beslut som fattats av presidiet olovligen, 
respektlöshet mot gäster från utlandet under Youth 
summit; Tyskland, Australien, Kanada, Irak, USA, m.fl. Hon 
berättar om ett klagobrev som AUF:s ordförande och 
kassör skriver till Khoyada och väljer att underteckna det 
AUF:s styrelse när ingen annan än de två vetat om brevet.

c. Corc Gulenay berättar att han inte vill hålla ett tal utan spela upp 
privata ljudinspelningar senare.

d. Ashur Minas (före detta ledamot i AUF och AFF)

i. Han berättar att hans historia är lång, men att han ska 
försöka hålla sig kort och han berättar att han har hårda 
bevis och underlag för allt han berättar ifall att någon 
tvivlar på det han berättar. Det hela började sommaren 
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2014, då personerna bakom Free Assyria ville ha hjälp att 
resa ner till Irak för att leverera ett bidrag. Ashur frågar 
den dåvarande styrelsen i AUF om de kan stå för hans 
utgifter och AUF säger ja. ARS var också med på resan och 
den dåvarande vice ordföranden för ARS, Tony Meshko, 
börjar redan på flyget att ifrågasätta Ashurs närvaro. ARS 
representanter åker hem från resan några dagar innan 
Ashur och representanterna från Free Assyria och skriver 
då en artikel där de skriver om Ashur med för- och 
efternamn, medan Ashur är kvar i oroliga Irak. Utöver det 
sprider de falska rykten om Ashur i en ARS-chatt. Efter 
många månaders argumentation skriver Afram, ordförande 
för ARS, en ursäkt till Ashur i chatten. Många månader 
senare, efter en USA-resa som AUF anordnade, kallar de 
Ashur till ett möte där de vill diskutera Ashurs 
medlemskap i ARS med avseende på tre punkter. Alla tre 
punkter är larviga. Det slutade med att han uteslöts på 
grund av de punkterna. Uteslutningen bröt dessutom mot 
ARS egna stadgar på två av de tre punkter.

e. Somar Koria (före detta ledamot i ARS under Aframs tid)

i. Han berättar att Afram under hans tid fattade egna beslut, 
tillät inte beslut han inte gillade och skrev egna protokoll.

f. David Izar (AUDS)

i. Han berättar om sin tid som ordförande i AUDS. Det 
uppdagades att pengar hade förskingrats från 
organisationen. David och den dåvarande styrelsen valde 
att hantera ärendet internt och såg till att pengarna kom 
tillbaka. De har underlag för att pengarna har kommit 
tillbaka. Myndigheter tillfrågades om en polisanmälan 
behövde göras, svaret var nej så länge alla pengar betalas 
tillbaka. Trots detta valde ARS att göra en polisanmälan, 
på grund av en personlig konflikt mot den som utförde 
förskingringen, vilket ledde till att AUDS fått sina pengar 
frysta och inga bidrag beviljas längre och all aktivitet har 
dött ut sedan två år tillbaka. Allt på grund av polisanmälan 
gjord av ARS. Isa Kalyun ifrågasätter David.

g. Johnny Minasson (AFS)
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i. Han berättar att han inte visste vem Afram var tills han en 
dag fick ett samtal från honom där han bjöd in till ett 
möte. Johnny tog med sig många vänner. På mötet 
önskades bidrag till NPU. Alla valde att hjälpa till och 
bidra. Senare ringde Afram upp Johnny igen för att för att 
få hjälp i ärendet med förskingringen från AUDS. När 
Johnny velat sköta ärendet internt och återfå pengarna 
utan polisanmälan så vända Afram och började sprida 
falska rykten om bland annat att Johnny ska ha hotat 
Afram. Därefter fortsatte häxjakten med program i 
AssyriaTV bland annat.

h. Samira Gergeo (vice ordförande i AKF)

i. Hon vill berätta om några punkter som inträffat på sistone. 
De ville ha hjälp med utdrag ur centralregistret för sitt 
årliga bidragssökande, men det fick de inte för att Afram 
”hade för mycket att göra”. AKF tycks inte få något bidrag 
för 2017 på grund av det.

i. Ninos Nison berättar kort om några av Aframs bedrägliga 
ageranden.

j. Fehmi Barkarmo (tidigare ordförande i Seyfo Center)

i. Berättar om hur Seyfo Center blivit överkörda av Afram och 
ARS, dels i frågan om ett Seyfomonument i Botkyrka och 
dels vid 100-års jubileumet av Seyfo.

k. Ashur (Arkan) De Basso

i. Berättar att skulden ligger på oss som demokratiskt valt 
Afram som ordförande.

3. Tal av föreningar

a. Assyriska Kulturföreningen i Botkyrka (Taghlet Lahdo, 
ordförande)

i. Berättar om det orättvisa behandlandet av Issa Demir. Han 
berättar också om de smutsiga artiklar som skrivits i 
Hujådå och hur de skadar den assyriska rörelsen.

b. MKC Linköping
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i. Berättar om sitt missnöje med ARS, sedan AUF:s årsmöte 
där han såg Aframs finger i spelet bakom kulisserna. Han 
vill ha ett extrainkallat årsmöte för att avsätta Afram.

c. Assyriska föreningen i Västerås (Gabriel Agirman, ordförande)

i. Berättar om sitt missnöje med Afram.

d. Assyriska föreningen i Helsingborg (Johan David)

i. Afram har krävt för höga avgifter från föreningen. Afram 
har dessutom personligen ringt Johan inför AUF:s senaste 
årsmöte och försökt påverka honom att rösta såsom Afram 
vill.

e. Assyriska föreningen i Järfälla (Gabriella De Basso)

i. Afram vägrar betala ut bidrag till föreningen och 
föreningen står bakom vad vi än beslutar här idag.

f. Assyriska föreningen i Stockholm (Ilona Rhawi)

i. De står bakom vad vi än beslutar här idag.

g. Assyriska föreningen i Bergsjön (Albert Aziz)

i. De står bakom vad vi än beslutar här idag.

h. Assyriska Göteborg (Isa Kalyun)

i. Berättar om sitt missnöje med Afram.

i. Ashurbanipalföreningen i Göteborg (Youssef Youssef)

i. Berättar om sitt missnöje med Afram.

j. Assyriska föreningen i Göteborg (Albert Aziz)

i. Berättar om sitt missnöje och berättar om att ifall våra 
ledare inte gör det folket vill så bör dem avgå eller röstas 
bort för att vi lever i ett demokratiskt samhälle och inte i 
diktatur. När vi medlemmar inser att vår rörelse är på väg 
åt fel håll så måste vi agera. 

4. Enhälligt beslut: a. Att kalla till extra ROM för att välja en ny styrelse på 
ett demokratiskt sätt. 
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b. Att revisorerna fryser ARS tillgångar på omdelbar verkan tills extra 
ROM beslutar annat.  

                              c. Att kommittén som består av Gabriel Agirman, 
Teghlat Lahdo,     Gabriella De Basso, Johan David, Albert Aziz skall 
ansvara för att gå vidare med att verkställa det mötet har beslutat.
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