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Ämne: Syrianska Riksförbundet - Rätt personer på rätt plats! Krav om att förbundsstyrelsen avgår.

Angående senaste utvecklingen av Syrianska Riksförbundet.
Vi strävar alla till att ha ett förbund som är starkt organisationsmässigt och representativt för oss som folkgrupp i Sverige. Vi
vill ha ett SRF som är med i tiden och är anpassat till ett 2015.
1 år har snart passerat sedan årsmötet och vi ser alla vilka frågor som berör oss som folkgrupp, det undgår inte någon av oss de
nyheter, händelser och bilder som förmedlas till oss över den situation syrianerna/araméerna drabbas av i Mellanöstern! 2015
är också 100 års minne för SEYFO! Samtidigt ser vi ständigt hur media, politiker och samhället omkring oss rapporterar om
den förödande situationen för de kristna i Syrien och Irak. Vi ser och hör hur olika förbund och organisationer kallar till olika
aktioner och ständigt arbetar med dessa frågor och driver opinion genom politiker och media men var är vi? Inte ett enda brev
eller kallelse har gått ut över den situation som vårt folk drabbas av! Om inte det är en fråga för SRF när tusentals syrianer
faller offer och fördrivs från sina hem så är det för oss medlemmar väldigt intressant vilka frågor som på agendan är viktigare
än så!
Idag har vi en styrelse med flertalet män i övre medelåldern som stolt och ofta vill uppmärksamma hur många år de suttit i våra
organisationers styrelser. Nej! Man kan inte vara stolt över att ha varit med så pass många år, då är det fel någonstans. Det är
istället en brist för oss alla att samma personer gång på gång återkommer till poster inom rörelsen och det visar på att man helt
saknar perspektiv och inte är kapabla nog att inse det negativa i ett sådant sammanhang.
Vi ser klara brister i att många inte kan kommunicera i skrift och tal när det kommer till det svenska språket, vissa vet inte ens
hur man öppnar eller skickar e-post och samtidigt vill man representera folket! Inte heller har vi med en enda kvinnlig
representant trots att organisationer och myndigheter går ut med bestämmelser, direktiv och starka rekommendationer om
jämlika styrelser där betoningen ligger på närvaro av kvinnliga representanter! Inte nog med att det ser illa ut när myndigheter
och institutioner kommer i kontakt med SRF så är det även helt fel riktning för vårt folks utveckling. Det är inte en
representativ bild av vårt folk.
Det är bekymmersamt på vilket sätt den nya styrelsen agerat sedan den tillträtt. Det är uppenbart att man, trots alla sina år inom
organisationerna, inte förstår något om hur organisationerna är uppbyggda eller regelverket.
Genom ett program på Suryoyo SAT lyckades man helt misskreditera alla våra organisationer genom fabriceringar och förtal.
Man framförde påståenden och anklagelser mot våra organisationer som helt saknade grund, man attackerade våra ungdomar
som försökte göra något och anklagade dem som misslyckade och värdelösa och att de förstört för folket. Reaktionerna från
det syrianska samfundet, inte bara i Sverige utan även internationellt, var oerhört starka och vi i Sverige fick skämmas för
förbundsstyrelsens program på SSAT. Många undrade hur sådana personer kunde få representera vårt folk i Sverige. Inget har
gjorts från förbundsstyrelsens sida för att åtgärda den skada som deras anklagelser åstadkom.
Man försökte sig även på att underminera SAUFs arbete och helt strunta i att de är en självständig organisation med egna
stadgar genom att kräva att de ska vara underställda SRF.
Ännu ett försök till grovt övertramp mot regelverket gjordes redan i samband med årsmötet då vissa ur förbundsstyrelsen
försökte med påtryckningar ändra i besluten som togs under årsmötet samt göra ändringar i diskussionspunkter. Det torde vara
uppenbart även för någon som inte varit med lika många år som medlemmarna i förbundsstyrelsen att man inte själv kan göra
ändringar i protokollet på det som årsmötet beslutat och att man inte själv kan ta bort, ändra eller lägga till något som inte togs
upp eller beslutades på årsmötet. Vi vill återigen påpeka hur allvarligt detta försök till manipulation av årsmötesprotokoll är!
Med tanke på allt som hänt och händer i dagarna, alla dessa skriverier som har spridit en negativ bild av den syrianska
folkgruppen så är det dags att ta nya tag. Vi vill att det sker en förändring och det nu! Vi måste inse att i ett 2015 med så
viktiga frågor och händelser så kräver det förändringar. Vi är alla ense om att SRF är viktigt och det behöver leda oss framåt i
de frågor som berör syrianerna i Sverige. För att SRF ska klara av det måste personerna ha den kompetensen och den viljan att
vara en röst för alla syrianer i hela Sverige.
En organisation kan bara lyckas när det är rätt person på rätt plats! Idag sitter inte rätt person på rätt plats och vi kan inte
acceptera att det fortgår i samma linje.
Det är 2015, en person i SRF ska kunna svenska, engelska, i skrift och tal. Han/Hon ska kunna kommunicera med de verktyg
som är ett med tiden.

Nedtecknade föreningar och organisationer kräver följande:
1. Samtliga i nuvarande styrelse lämnar sina poster under kommande årsmöte
2. En kompetent styrelse utses som kan driva förbundet framåt
Vi vill se ett SRF som vi alla kan vara stolta över och att uppnå det är att genomföra punkterna ovan, vi måste alla ta vårt
ansvar och få till en förändring och positiv utveckling för det syrianska folket!
Det är många föreningar ute i landet som meddelat oss oron över SRF, följande föreningar kräver härmed att årskongress
hålls 18 april 2015 kl 11.00 i Södertälje. Årsmötet sker i Arameiska Allaktiviteshuset på klockarvägen, vid St Afrems
Kyrka.
Årskongressen skall utse en ny styrelse som driver förbundet vidare. Då förbundsstyrelsen redan har brutit mot stadgarna om
att utlysa årskongressen enligt den tidsangivelse som finns så kräver föreningarna att ordinarie dagordning hålls redan 18 april
i syfte att uppfylla krav nr 1 och 2 som nämns ovan. Om detta inte bifalles kommer föreningarna att anordna ett extra årsmöte
samma tid och datum som avser att fullfölja de ovan nämnda kraven 1 och 2.
Vi som härmed kräver att årskongress hålls 18 april

