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Inledning

Förbundsstyrelsen har mottagit ett dokument med titeln "NYTT Brev från 
Kommitteen" som har skickats till ett stort antal individer. Dokumentet innehåller en 
rad frågor och påståenden om förbundets arbete. 

Förbundsstyrelsen väljer att besvara samtliga påståenden för att bringa klarhet och öka 
förståelsen för förbundets arbete. 

Förbundsstyrelsen anser samtidigt att nivån på anklagelserna och sättet dessa framförs 
kopplat till den senaste tidens agerande från en del medlemmar är djupt olyckligt. 

Förbundsstyrelsen arbetar för att förbundet ska hålla hög kvalité både på förbunds- 
distrikts och lokalnivå. Demokrati, transparens och ansvarsutkrävande ska vara 
självklara delar i ARS. 

Förbundsstyrelsen har ständigt arbetat för att öka kännedomen om dess arbete bland 
medlemmar och medlemsföreningarna. Förbundsstyrelsen skickar sina samtliga 
protokoll till alla medlemsorganisationer per e-post, informerar om kommande och 
passerade verksamheter i medlemstidningen på webben och i pappersutgåvan, skickar ut 
ett digitalt medlemsbrev till samtliga förtroendevalda som har e-postadresser samt 
uppträder i Assyria-TV med information om olika satsningar och aktiviteter. Vidare har 
medlemsföreningarna sedvanlig rätt att yttra sig och inkoma med motioner till 
riksombudsmötet som numera hålls årligen. Möjlighet att skicka e-post, brev, att ringa 
och att begära möten med förbundsstyrelsen är givetvis givna kontaktvägar. 

För att dokumentet ska vara så tydligt som möjligt har vi besvarat varje påstående för 
sig och tagit med bilder och dokument som berör påståendet eller frågan. 

Förbundsstyrelsen vill förtydliga att samtliga dokument som åberopas i detta svar finns 
tillgängliga på förbundskansliet och att samtliga betalande medlemmar och 
medlemsorganisationer är varmt välkomna att begära ut enskilda dokument eller 
samtliga dokument på förbundskansliet. 
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Vi går tillbaka till extra ROM som ägde rum den 16 Maj 2016. Mötet borde ha varit i 
Mars månad egentligen. 

a) Extra ROM ägde rum söndagen den 8 maj och inte måndagen 16 maj. 

b) Anledningen till att det hölls ett extra ROM den 8 maj 2016 beror på att förbundets 
dåvarande stadgar inte krävde att ROM hålls årligen. Enligt förbundets dåvarande 
stadgar skulle förbundet ha ordinarie ROM endast vartannat år. Det fanns inga regler 
för årsmötet under ett så kallat mellanår, det vill säga året mellan två ROM. På grund 
av att Myndigheten för Civilsamhälles och Ungdomsfrågor sedan tidigare krävt av 
riksförbundet att ett ordinarie ROM hålls årligen så ville förbundsstyrelsen göra 
tillägg i stadgarna för att rätta till detta. För att genomföra denna ändring och de 8 
andra stadgeändringarna måste förbundet kalla till ett extra ROM. I det utskick med 
motioner som gick ut till ombuden före extra ROM fanns följande att läsa om detta: 

c) Se även följande utdrag ur kallelsen till extra ROM som skickades ut redan 12 april 
där förbundsstyrelsen förklarade varför man kallade till extra ROM: 
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Vi borde ha fått kallelse och allt underlag inför extra årsmötet minst 6 veckor i 
förväg, men vi fick endast en del av underlaget bara en vecka innan. 

a) I förbundets dåvarande stadgar gällande extra ROM står det tydligt att 
förbundsstyrelsen beslutar om när utskick ska göras. Förbundsstyrelsen arbetade för 
att sammanställa verksamhetsberättelse, alla motioner och handlingar så gott man 
kunde. Vi har förståelse för att en del anser/ansåg att handlingarna skickades för få 
dagar före extra ROM men detta stred varken mot dåvarande stadgarna eller var 
något som gjordes medvetet. Förbundskansliet är underbemannat i förhållande till de 
många och krävande arbetsuppgifterna vilket gör att man inte alla gånger kan ha den 
framförhållning som vi alla önskar i arbetet. 

b) Tack vare förbundsstyrelsens motioner om stadgeförbättringar som behandlades och 
antogs under extra ROM den 8 maj har behovet av extra ROM kraftigt minskats 
genom att ROM måste hållas årligen och därigenom har reglerna för när senast 
handlingar måste skickas ut blivit tydligare. 

 

Ovannämnt tillsammans med att verksamhetsberättelse inte hade skickats 6 veckor 
innan extra rom - utan kom 5 månader efter extra ROM- strider mot ARS stadgar.

a) Verksamhetsberättelsen inklusive ekonomisk redovisning för 2015 års verksamhet 
skickades ut per e-post den 5 maj tillsammans med alla andra handlingar inför extra 
ROM till samtliga anmälda ombud. Se mejlbevis: 

b) Förbundsstyrelsen skickade ut verksamhetsberättelsen med ekonomiska 
redovisningen på nytt till samtliga medlemsorganisationer i augusti efter att 
verksamhetsberättelsen hade formgivits och försetts med bilder samt att den 
ekonomiska redovisningen hade godkänts av den auktoriserade revisorn. Detta är 
normalt i alla förbund och organisationer och bryter inte mot ARS stadgar eller några 
regler i Sverige. 
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Vi vill se protokoll och beslut angående bildning av Assyriska Konfederationen i 
Europa
 

a) Målet att bilda en plattform för de assyriska riksförbunden i Europa går tillbaka till 
1990-talet. Redan år 1995 hölls ett möte i Bryssel där även Assyriska riksförbundet i 
Sverige närvarade för att bilda ”Assyriska Konfederationen i Europa”.

b) Under årsmötet den 21 mars 2015 när nuvarande styrelse valdes så delades ett papper 
ut till samtliga närvarande ombud där styrelsen som ställde upp för val presenterade 
sin verksamhetsplan kortfattat. Därefter har styrelsen utvecklat verksamhetsplanen i 
början på sin mandatperiod. Här utkast från förbundsstyrelsens antagna 
verksamhetsplan där man fastställer att man ska arbeta för bildande av en 
konfederation.  

c) Formellt beslut om att anta bildandet av konfederationen togs under styrelsemötet den 
19 april 2015 och finns i protokollet under punkt 15. Som alla andra styrelseprotokoll 
är det skickat till samtliga medlemsorganisationer per e-post. 
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Belgiens förening som är med har ingen verksamhet i praktiken utan bara på papper, 
det finns tre andra stora assyriska föreningar i Belgien som har funnit länge och som 
är aktiva samt väl etablerade, med de fick aldrig en inbjudan.

a) Frågan ska egentligen ställas till styrelsen för Assyrian Confederation of Europe men 
förbundsstyrelsen väljer ändå att besvara den för att klargöra grundläggande fakta. 

b) Den enda organisationen från Belgien som har medlemsskap i konfederationen är 
Federation Des Assyriens De Belgique (Assyriska riksförbundet i Belgien). Det är 
således ett riksförbund och inte en förening. 

c) Enligt konfederationens stadgar äger endast riksförbund fullvärdigt medlemsskap i 
konfederationen. Enskilda föreningar eller organisationer i ett europeiskt land som 
saknar ett assyriskt riksförbund kan endast få enkelt medlemsskap, på engelska 
"associated membership". Det betyder att organisationen eller föreningen inte äger 
rösträtt inom konfederationen. Se konfederationens stadgar: 

d) Vidare har Assyriska riksförbundet i Belgien på kort tid lyckats anordna flera 
betydande verksamheter med bland annat ett sommarläger för assyriska ungdomar, 
insamlingar till assyrier i nöd, föreläsningar, manifestationer, uttalanden i belgisk 
media och en rad andra aktiviteter. 
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Från Holland finns endast en förening, var är de andra föreningarna i Holland

a) Frågan ska egentligen ställas till styrelsen för Assyrian Confederation of Europe men 
förbundsstyrelsen väljer ändå att besvara den för att klargöra grundläggande fakta. 

b) Den enda organisationen från Holland som har medlemsskap i konfederationen är 
Assyrische Federatie Nederlands (Assyriska riksförbundet i Holland). Det är således 
inte en förening utan ett riksförbund. 

c) Det är ett nybildat assyriskt riksförbund och det första sådana i Holland. Förbundets 
stadgar bygger på medlemskap av föreningar samt individer. Förbundet växer nu i 
medlemsskap och för dialog med den enda lokala assyriska föreningen som finns 
kvar i Holland för att växa ytterligare. 

Inga föreningar från England (London) och Frankrike finns med. Varför? (se 
bifogade filer) där ARS fick inbjudan redan 2014 men tackade nej. Svar finner ni i 
bild 1 och 2. 

a) Assyrian Confederation of Europe är som namnet antyder inte till för enskilda 
föreningar utan för riksförbund. Målet med konfederationen är att assyriska 
riksförbund i Europa ska ha en gemensam representation. Konfederationen jobbar 
således inte på föreningsnivå utan förbundsnivå. 

b) Då det finns flera länder i Europa där assyrier ännu inte är organiserade i ett 
riksförbund har man tagit med i stadgarna att enskilda assyriska föreningar i sådana 
länder som saknar ett assyriskt  riksförbund kan få symboliskt medlemsskap 
(associated membership). Detta symboliska medlemsskap upphör den dag det bildas 
ett assyriskt riksförbund i det aktuella landet som ansöker och beviljas medlemsskap i 
konfederationen. 

c) Det finns idag inget assyriskt riksförbund i vare sig Frankrike eller England. Däremot 
finns det lokala föreningar i båda dessa länder. Dessa lokala föreningar i Frankrike 
och England har själva inte sökt symboliskt medlemsskap i konfederationen. 

d) Konfederationen fick sin första ordinarie styrelse så sent som oktober i år. Ett av 
målen för konfederationens styrelse är just att nå ut till nya assyriska riksförbund och 
enskilda föreningar i länder utan ett assyriskt riksförbund för att öka antalet 
medlemmar i konfederationen. 

e) Såsom frågan är ställd antyds att konfederationen inte skulle ha som mål att erbjuda 
medlemsskap till assyriska föreningar i England eller Frankrike. Detta stämmer inte 
och går helt emot konfederationens stadgar och mål. Se nedanstående från stadgarna:
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Finns protokoll och beslut från Assyriska Konfederationen i Europa om första 
Assyriska Convention i Göteborg?

a) Sedan sin officiella invigning den 22 april 2016 i EU-parlamentet bestämde de 
assyriska riksförbunden i Sverige, Tyskland och Belgien att en tillfällig styrelse 
bestående av två representanter från varje förbund ska sköta konfederationens arbete 
och förbereda för ett första ordinarie årsmöte (General Assembly) för att välja den 
första ordinarie styrelsen för konfederationen. 

b) Denna tillfälliga styrelse har bollat idéer och förslag kring hur, när och var den första 
General Assembly ska hållas. Till slut valde man att ta inspiration från Assyrian 
American National Federation som håller sitt årsmöte varje höst i samband med ett 
convention. Detta koncept har använts med stor framgång av federationen i USA och 
tanken är att etablera samma framgångsrika och omtyckta koncept i Europa. 

c) Beslut om att anordna convention finns i följande protokoll från 
konfederationsstyrelsens möte den 1 september 2016. Protokollet i sin helhet finns 
tillgängligt för den intresserade. 
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Finns det något styrelseprotokoll som redogör närvarande styrelsemedlemmar samt 
styrelsebeslut om den Turkiska ambassadörens besök hos ARS i Assyriska 
Kulturhuset i Södertälje?

a) Enligt förbundets stadgar är en av förbundsstyrelsens uppgifter att representera 
förbundet inför myndigheter och organisationer på riks- såväl som internationell plan. 

b) Förbundets möten med externa organisationer brukar avhandlas under punkten
"Diskussion om genomförda och kommande möten" under förbundsstyrelsens möten. 
Se punkt 15 i styrelsens protokoll från 23 april i år där den turkiska ambassadörens 
besök avhandlades. 

c) Se nedanstående utdrag ur samma protokoll för information om de närvarande under 
nämnda styrelsemöte: 

d) Se skärmdump nedan från inslag sänt av Assyria-TV om ambassadörens besök.
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Finns det något styrelseprotokoll som redogör närvarande styrelsemedlemmar samt 
styrelsebeslut om styrelseledamoten Tony Meshkos besök till Syrien som representant 
för vårt folk från Sverige? 

a) Styrelseledamoten Tony Meshko har genomfört två besök till Syrien inom ramen för 
förstudien för Khabour River Projekt (KRP) som Assyriska riksförbundet beviljades 
medel för från Forum Syd. 

b) Ansökan för KRP-projektet har löpande behandlats av förbundsstyrelsen. Se 
nedanstående utdrag från förbundsstyrelsens möte den 25 oktober 2015. 

c) Förstudien för KRP-projektet har fortlöpt enligt ansökan som inlämnades till Forum 
Syd. I ansökan ingick resor till målområdet och möten med för projektet relevanta 
parter. Hela ansökan finns att tillgå på förbundskansliet för den intresserade. 

d) Det är inte förbundsstyrelsens roll att gå in och detaljstyra ett projekt eller godkänna 
enskilda besök eller möten inom ramen för ett godkänt projekt. Projekt som ARS 
bedriver fortlöper enligt projektplan som kontrolleras av det organ som beviljat medel 
till projektet. I fallet med KRP-projektet är Forum Syd kontrollinstans. 

Där han bl.a. ska ha träffat den syriska regimen och deras underrättelse tjänst 
(mukhabarat) med överenskommelse om ett samarbete med Baathpartiet i Syrien. 
Denna resa ägde rum mellan 6-9 april. 

a) Besök nummer två som genomfördes inom ramen för Khabour River Project ägde 
rum under april 2016. Besöket godkändes på förhand av handläggare hos Forum Syd 
och syftade dels till att undersöka förhållanden för assyrier som flytt Khabour och 
deras beredvillighet att eventuellt återvända samt att undersöka de syriska 
myndigheternas förhållningssätt till KRP-projektet och vad som krävs för att de ska 
godkänna att ett sådant projekt ska få genomföras i Syrien. Även svenska ambassaden 
i Damaskus informerades om besöket till Damaskus. 

b) Under möten som hölls i Damaskus med tjänstemän för den syriska staten 
behandlades även allmänna frågor om minoriteternas och särskilt assyriernas utsatthet 
och vikten av att minska krigets påverkan på assyrier och andra minoritetsgrupper så 
att dessa inte ska behöva fly och för att de som flytt områden som Khabour ska ha 
möjlighet att återvända. 

c) I diktatoriska länder som Syrien genomsyras hela statsapparaten och samhället av 
underrättelsetjänst och informatörer. Personer i statsapparaten har ofta dubbla roller. 
Det står bortom Assyriska riksförbundets kontroll om en statstjänsteman i Syrien har 
en dold roll som informatör eller underrättelseagent. 
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Finns det något styrelseprotokoll som redogör närvarande styrelsemedlemmar samt 
styrelsebeslut om ARS samarbete med Ashur Gewargis parti (Assyrisk Patriotic Party) 
tillsammans med Assyrian Mesopotamian Organisation (AMO) i USA med 
gemensamt krav till Syrien om att kräva ett självstyre för vårt folk utan samverkan 
med de assyriska partierna som finns på plats i Syrien? 

a) Under hösten 2015 la American Mesopotamian Organization ett uttalande på sin 
hemsida i vilket Assyriska riksförbundets namn förekom. 

b) Uttalandet i fråga har inte spridits av riksförbundet varken i medlemstidningen, per e-
post, via ARS-facebook-sida eller några andra kanaler som riksförbundet förfogar 
över. Detta beror på att uttalandet utfärdades ensidigt av två externa organisationer 
utan beslut eller förankring i förbundsstyrelsen. 

c) Under styrelsemötet den 25 oktober 2015 diskuterade förbundsstyrelsen det aktuella 
uttalandet där ARS namn skrivits med utan beslut eller förankring i 
förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen diskuterade och förtydligande reglerna som 
måste följas för att ett uttalande från ARS ska vara giltigt. Se utdrag ur protokollet:

Det strider mot ARS stadgar att vara partibundna samt att ställa politiska krav 
utanför Sveriges gränser helt utan hänsyn till de aktiva assyriska partierna som finns 
i Syrien.

a) Assyriska riksförbundet har inte ställt politiska krav i Syrien varken med eller utan 
assyriska partier i Syrien. 

b) Enligt §2 i förbundets stadgar är ARS partipolitiskt och religiöst obundet. 
Partipolitisk obundenhet betyder inte att samarbete eller utbyte med politiska partier 
inte får förekomma. Partipolitisk obundenhet betyder att förbundet inte är medlem i 
något politiskt parti och ska enligt god föreningssed förhålla sig så neutralt som 
möjligt till politiska partier i sin omgivning. 
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Finns det något styrelseprotokoll som redogör närvarande styrelsemedlemmar samt 
styrelsebeslut om att besöka Turkiet med Syrianska Riksförbundet samt den Syrisk 
Ortodoxa Kyrkan i mars 2013?

a) Denna fråga gäller en händelse som har att göra med den föregående 
förbundsstyrelsen. Nuvarande förbundsstyrelse väljer ändå att besvara frågan. 

b) Dåvarande förbundsstyrelse har inte "besökt Turkiet med Syrianska Riksförbundet 
samt den Syrisk Ortodoxa Kyrkan". Det inkom en inbjudan till riksförbundet från den 
turkiska presidentens kansli om ett möte i Ankara. Den turkiska presidenten skickade 
inbjudan även till Syrianska riksförbundet och biskopen för syrisk ortodoxa kyrkan i 
Istanbul. Det säger sig självt att Assyriska riksförbundet inte har något att göra med 
vilka andra grupper en president väljer att bjuda in till ett möte. Assyriska 
riksförbundet hade inga kontakter eller koordinering inför mötet med vare sig 
Syrianska riksförbundet eller biskopen som deltog. 

c) Frågan om denna delegationsresa till Turkiet diskuterades under styrelsens möte den 
7 februari 2013. Se utdrag: 

d) Dåvarande förbundsstyrelse hade tillsatt en kommitté som fick namnet
Assyriengruppen och som hade till uppgift att sköta frågor av utrikeskaraktär. Se 
nedan beslut ur protokoll från 7 mars 2013. Assyriengruppen hade bemyndigats av 
förbundsstyrelsen att sköta kontakter, resor och utbyten som hade att göra med 
aktörer utanför Sverige. Beslutet att medverka i mötet med president Abdullah Gul i 
Ankara var således ett beslut som fattades av Assyriengruppen. Riktlinjerna för 
Assyriengruppen finns i förbundskansliet för den intresserade. 

e) I enlighet med de antagna riktlinjerna för Assyriengruppen redogjorde dåvarande 
förbundsordförande för det avverkade mötet i Ankara under styrelsemötet den 7 mars 
2013. Se nedanstående utdrag:
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När ordförande Afram Yakoub träffade turkiska myndigheter; vilka frågor togs upp? 
Togs Seyfo frågan upp eller inte? Om inte- varför? 

a) Denna fråga gäller en händelse som har att göra med den föregående 
förbundsstyrelsen. Nuvarande förbundsstyrelse väljer ändå att besvara frågan. 

b) Under mötet med den turkiska presidenten fanns flera andra assyriska representanter 
närvarande som kan vittna om vad dåvarande förbundsordförande framförde till 
presidenten. De assyriska representanterna som var närvarande är Hobil Rhawi och 
Nail Yoken som på den tiden ingick i Assyriengruppen tillsammans med flera andra.

c) Under sitt korta anförande berörde förbundsordförande Seyfo-frågan genom en direkt 
uppmaning till den turkiska presidenten att verka för att göra upp med landets 
historiska behandling av minoritetsgrupper för att relationen mellan Turkiet och dess 
minoriteter ska kunna förbättras. 

d) Förbundet bjöds in till att åter träffa president Gul när han kort efter mötet i Ankara 
besökte Sverige. Nedanstående är vad förbundet svarade den turkiska ambassaden:
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Har Afram Yakoub kommit i kontakt med den turkiska säkerhetstjänsten MIT?

a) Antydan om samröre med turkiska säkerhetstjänsten är befängd. Inte minst mot 
bakgrund av att riksförbundet i sin helhet saknar all relevans eller intresse för 
underrättelsearbete. Ingen del av förbundets arbete är hemligt eller otillgängligt. 
Frågan visar snarare på den grad av konspirationstänkande och brist på 
verklighetsförankring som personerna bakom anklagelseskriften bär på. 

b) Förbundsstyrelsen och särskilt förbundsordföranden har genomfört stora insatser för 
Seyfo-frågan. Dokumentären ”Seyfo - The Assyrian Genocide” som 
förbundsordförande har arbetat hårt för att ARS ska producera har sänts på TV4.s 
kanaler fyra gånger sedan 2015. Även Cyperns statliga tv-kanal är på väg att sända 
dokumentären. Det är första gången en dokumentärfilm om assyriska folkmordet 
sänds i statliga och kommersiella tv-kanaler i världen. Afram Yakoub har författat 
flera artiklar som publicerats i svensk media om Seyfo, medverkat i Aktuellt där han 
krävt att Sveriges regering ska erkänna Seyfo och arbetat hårt under 100-årsminnet av 
Seyfo med bland annat koordinerade manifestationer runtom i landet - något som 
aldrig gjorts tidigare. 

 Finns det någon skriftlig redogörelse med beslut eller dylikt? Vad har mötet i Ankara 
lett till? Vilka överenskommelser finns? 

a) Redogörelse över mötet med den turkiska presidenten finns i följande program i 
Assyria-TV och i denna artikel i medlemstidningen Hujådå. Besöket har även 
avhandlats under årsmöte och i verksamhetsberättelse för år 2013. 

b) Hela mötet med presidenten varade knappt en timme och totalt närvarade cirka tjugo 
personer. Assyriska riksförbundets ordförande talade i cirka fem minuter totalt. 

c) Mötet i Ankara har således inte lett till några överenskommelser eftersom det inte var 
ett förhandlingsmöte. Det var ett informationsmöte där den dåvarande turkiske 
presidenten ville ha assyriernas synpunkter och själv framföra sin synpunkt på 
Turkiets arbete för att förbättra villkoren för minoritetsgrupper. 

d) Hela mötet har varit transparent från att frågan diskuterades i Assyriengruppen och 
förbundsstyrelsen till att flera representanter från ARS fanns närvarande till Assyria-
TV:s program om besöket, artikeln i medlemstidningen Hujådå, årsmöte samt 
verksamhetsberättelse. 

! 14

http://www.assyriatv.org/2013/02/dialog-motet-med-turkisk-presidenten/
http://www.assyriatv.org/2013/02/dialog-motet-med-turkisk-presidenten/
http://hujada.com/article.php?ar=2184&page=1
http://hujada.com/article.php?ar=2184&page=1


Finns det något styrelseprotokoll som redogör närvarande styrelsemedlemmar samt 
styrelsebeslut om att inte godkänna att vara en del av en Assyriska parlamentet i 
AXEL?

a) Förbundsstyrelsen känner inte till "Assyriska parlamentet i AXEL (var ligger 
AXEL?)

b) Däremot har förbundet mottagit ett tomt e-postmeddelanden med en bilaga den 2 
april 2016 från en person i Tyskland som hävdat att han tillsammans med andra är i 
färd med att etablera vad denne person kallar "Assyrian parliament in exile". Se 
utdrag nedan från bilagan personen skickade: 

c) Förbundskansliet får motta en stor del e-postmeddelanden från en mängd olika 
personer, företag och organisationer. Kansliet slänger bort de flesta av dessa mejl om 
de bedöms vara av icke-relevant art. Sådana som kan besvaras kortfattat får ett kort 
svar av presidiet och sådana som anses behöva ett styrelsebeslut slussas vidare till 
styrelsen för beslut. 

d) Förfrågan som personen i fråga skickade till kansliet besvarades med nedanstående 
rader av förbundsordförande som ingår i presidiet som vid denna tidpunkt även 
inkluderade Svante Lundgren och den tredje anställda Liliane Munter. Anledningen 
till det är att förfrågan kom från en helt okänd person samt saknade all seriositet och 

! 15



underbyggnad för att kunna tas på allvar. 

e) Att personen i fråga är oseriös framgår inte bara av sättet han skriver på och alla 
felstavningar utan även av att han kort efter det första meddelandet skickade ett nytt 
meddelande där han ber att Assyriska riksförbundet ska skicka honom pengar för sitt 
projekt. Se utdrag nedan från hans andra meddelande: 

f) Förbundsstyrelsens tid är dyrbar och förbundets resurser är små och dyrbara. En 
okänd person som knappt kan stava på engelska som skickar ett e-postmeddelande 
och kräver samarbete och pengar för att etablera ett parlament är något som 
naturligtvis inte blir en styrelsefråga. Endast seriösa frågor tas upp på styrelsemöten. 
Denna gallring är normal i vilken organisation som helst och utan denna gallring 
skulle förbundsstyrelsen inte hinna göra annat än att ägna sig åt alla konstiga 
förfrågningar som inkommer. 

g) Någongång under året har Yousif Bet Yousif, medlem i Assyriska föreningen i 
Bergsjön, ringt förbundsordförande och informerat om detta projekt gällande 
”Assyrian Parliament in Exile” och förklarat att han själv är engagerad i projektet. 
Förbundsordförande har meddelat Yousif Bet Yousif att förbundet är upptaget att i 
enlighet med sin verksamhetsplan bygga upp Assyrian Confederation of Europe i 
samarbete med de assyriska riksförbunden i Europa. Förbundsordförande förklarade 
att förbundet därför måste ställa sig avvaktande till projektet ”Assyrian parliament in 
exile” och att det blir mest praktiskt om det blir den framtida konfederationens 
styrelse som får titta närmare på frågan. 

h) Värt att notera i sammanhanget är att minst en helt annan assyrisk person har 
kontaktat förbundsordförande under året för att berätta om sitt projekt för att upprätta 
ett assyriskt parlament i exil. 
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17Efter medlemsföreningarnas missnöje med ARS samlade föreningarna 
underskrifter för att önska ha ett extra ROM.  Finns det något styrelseprotokoll som 
redogör närvarande styrelsemedlemmar samt styrelsebeslut som visar att ARS 
ordförande Afram Yakoub och styrelseledamoten Tony Meshko haft mandat att 
besöka medlemmar från medlemsföreningar för att övertala dessa med ett 
färdigskrivet dokument att ta tillbaka föreningens representantens underskrift? 

a) Förbundsordföranden eller andra medlemmar i förbundsstyrelsen behöver inte ett 
mandat för att kontakta medlemsföreningar. 

b) Förbundsstyrelsen underrättades om individerna som har åkt runt med nedanstående 
papper och bett intet ont anande personer i olika föreningar att signera dokumentet. I 
flera fall har det visat sig att personerna i fråga inte har fått veta vad de signerat. 

c) Dokumentet i fråga innehåller många fabriceringar och personliga påhopp och det är 
därför naturligt att förbundet agerar kraftfullt mot sådant agerande. Se nedanstående: 
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Det som oroar det assyriska folket i Sverige är att riksförbundets ordförande samt en 
ledamot(Tony Meshko) tillsammans med honom åker runt till dem missnöjda 
föreningarna som redan har skrivit under för att endast kalla till ett extra ROM och 
försöker påverka deras åsikt genom att skriva på ett annat papper som dem har med 
sig för att dra tillbaka sina underskrifter

a) Med anledning av den smutskastningskampanj som ett fåtal individer har spridit 
bland förtroendevalda har förbundsordförande och andra medlemmar i 
förbundsstyrelsen kontaktat förtroendevalda i medlemsföreningarna via besök och via 
telefonsamtal. 

b) Det har framkommit att en av flera lögner som dessa individer har använt sig av är att 
påstå inför förtroendevalda i olika föreningar att förbundsstyrelsen inte har velat kalla 
till ett öppet informationsmöte för att diskutera de problem som dessa personer påstår 
finns inom förbundet. 

c) Förbundsledamöternas syfte med kontakterna med dessa förtroendevalda har varit att 
upplysa om lögnerna som har spridits, presentera fakta och förklara hur ett beslut om 
att kalla till extra ROM ska egentligen gå till och på vilka grunder. 

Detta strider mot ARS stadgar.

a) På inget sätt strider det mot ARS stadgar att medlemmar ur förbundsstyrelsen 
kontaktar förtroendevalda i föreningarna. De som påstår att detta strider mot 
förbundets stadgar måste rimligtvis förklara vilken paragraf i stadgarna som menas. 

b) Däremot strider det mot god föreningssed att sprida lögner och skapa oro och 
förvirring inom förbundet istället för att framföra saklig kritik om sådan finns. 
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Vi vill påpeka att beslutet att utesluta tre medlemsföreningar (Västerås, Köping, 
Helsingborg) togs av förbundsstyrelsen medvetet söndag den 16 oktober 2016 efter att 
mötet med alla missnöjda föreningar ägde rum tidigare samma dag. 

a) Beslut om att utesluta Assyriska föreningen i Köping finns inte. 

b) Besluten att utesluta Assyriska föreningen i Helsingborg och Assyriska 
Babelföreningen i Västerås fattades av förbundsstyrelsen den 16 oktober. 

c) Besluten att utesluta dessa två och andra icke-fungerade föreningar kommer efter mer 
än ett års utredningsarbete och har inget att göra med några andra händelser. Se 
nedanstående utdrag ur förbundsstyrelsens protokoll från den 5 juli 2015.  

d) Förbundsstyrelsen fattade beslut under sitt möte den 3 september 2016 om att sanera 
förbundet på icke-fungerande föreningar. Se protokollsutdraget nedan: 

e) Styrelsens protokoll visar att processen att sanera förbundet på icke fungerande 
föreningar pågått mer än ett år och att detta inte har något att göra med något ”möte 
för missnöjda föreningar.” 
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Dessutom så har alla dessa föreningar en månad på sig att överklaga riksförbundets 
beslut enligt stadgarna och inte två veckor som förbundsstyrelsen har angivit. 

a) Förbundsstyrelsen har inte angivit två veckor som tidsfrist för överklagan av 
uteslutningsbeslut för någon förening. 

b) Förbundsstyrelsen har angivit två veckor som tidsfrist för Babelföreningen i Västerås 
att inkomma med begärda dokument för att undvika beslut om uteslutning. Se 
nedanstående utdrag från brevet till Babelföreningen:
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Vi vill påminna att även uteslutna föreningar har samma rättigheter som alla 
medlemsföreningar som inte är uteslutna har, tills årsmötet beslutar annat för att det 
är årsmötet som är det högst beslutande organet.  

a) Förbundets stadgar om uteslutning är tydliga på denna punkt: ”Om besvär anförts är 
vederbörande utesluten förening/person suspenderad till dess riksombudsmötet hålls.

b) Enligt Svenska Akademiens ordlista betyder ”suspendera” att ”skilja någon från 
tjänsten”. En förening som är suspenderad är således avstängd från all 
medlemsutövning inom förbundet till dess att slutgiltigt beslut fattas av ett 
riksombudsmöte.

c) Oavsett §9.2 i förbundets stadgar har de två nämnda föreningarna förbrukat sina 
rättigheter inom förbundet sedan tidigare i år då de inte betalat in medlemsavgiften 
eller skickat in erforderliga dokument. §8.2 i stadgarna säger: Förening som ej 
erlägger gängse medlemsavgift inom föreskriven tid, anses därmed ha förverkat sina 
rättigheter inom ARS. 
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Det finns större och allvarligare frågor som det assyriska folket vill ha svar på från 
ARS, dessa punkter är bara ett fåtal. 

a) Förbundsstyrelsen är mån om transparens och insyn. Förbundsstyrelsen skickar 
konsekvent samtliga sina protokoll till samtliga medlemsorganisationer per e-post. 
Förbundsstyrelsen välkomnar alla frågor om dess arbete och har redan bjudit in till 
informationsmöte den 30 oktober i Assyriska föreningen i Södertälje samt söndag 13 
november i Assyriska Hammurabiföreningen i Göteborg. Förbundsstyrelsen ställer 
sig positiv till att anordna fler informationsmöten och uppmanar samtliga 
medlemsföreningar att meddela om man önskar besök eller informationsmöte på sin 
ort eller andra sorters information om dess arbete. 

b) Förbundsstyrelsen finner det djupt olyckligt att individerna bakom denna 
smutskastningskampanj har fram tills nu konsekvent vägrat att möta eller föra dialog 
med förbundsstyrelsen samt har bojkottat de öppna informationsmöten som har 
hållits hittills. Se exempelvis svaret från styrelsen för Assyriska Kulturföreningen i 
Norsborg på den inbjudan till öppet informationsmöte i Södertälje som 
förbundsstyrelsen anordnade. 

c) Förbundsstyrelsen förtydligar samtidigt att samtliga betalande medlemmar och 
medlemsföreningar har rätt att närsomhelst begära ut vilken handling som helst från 
förbundskansliet. 
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När majoriteten av medlemsföreningarna som är anslutna till ARS vill ha ett extra 
inkallat ROM enligt paragraf 18.1 är frågan som lyder följande: Varför vill inte ARS 
kalla till ett extra ROM?  

a) Förbundsstyrelsen valdes på riksombudsmötet den 21 mars 2015 i Assyriska 
Babylonföreningen i Jönköping enhälligt i ett öppet och demokratiskt val med 54 
röstberättigade ombud från så gott som samtliga röstberättigade
medlemsorganisationer. 

b) Att kalla till ett extra årsmöte för att avsätta en demokratiskt vald styrelse måste 
enligt stadgarna göras av antingen förbundsstyrelsen själv eller av två tredjedelar av 
medlemsföreningarna. 

c) Den misstroendeförklaring som inkommit till förbundsstyrelsen uppfyller inte 
villkoren i paragraf 18.1 i förbundets stadgar. 

d) Två av de femton föreningarna i den inskickade misstroendeförklaringen är uteslutna 
av förbundsstyrelsen och har redan innan uteslutningsbeslutet förverkat sina 
rättigheter inom förbundet då man bland annat inte betalat in medlemsavgiften. 

e) En av föreningarna har inte betalat medlemsavgiften och har enligt ovanstående 
paragraf i förbundets stadgar förverkat sina rättigheter inom förbundet. 

f) En förening har förklarat att dess representant lurades till att tro att dokumentet gällde 
enbart ett informationsmöte. Personen i fråga har återkallat sin signering. 

g) En förening har meddelat att den felaktigt skrivits upp på listan och att mandat för 
signeringen inte finns. 

h) Förbundsstyrelsen är fast besluten att i alla situationer respektera förbundets stadgar 
och kalla till extra ROM om eller när tvåtredjedelar av medlemsföreningarna begär 
detta i enlighet med §18.1. 

i) I nuläget konstaterar förbundsstyrelsen att den fortsätter att åtnjuta stort förtroende av 
majoriteten av medlemsföreningarna.  
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