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Expo startar insamling för att kunna
nyanställa
Idag startar Stiftelsen Expo för första gången en kampanj där vi ber våra
supporters att bidra ekonomiskt till att kunna anställa en föreläsare till
utbildningsverksamheten. Kampanjen heter ”Hjälp oss att folkbilda mer”.
I maj slår Expo personligt rekord i bokade föreläsningar: 65 stycken kommer
att hållas i vår regi runt om i landet. För att kunna möta efterfrågan behöver
vi bli fler än de sex föreläsare vi har anställda i dagsläget.
- Vi är övertygade om att det går att förebygga intolerans med kunskap. Då är
det viktigt att exempelvis skolor som har en snäv budget får möjligheten att

boka våra föreläsare. Därför tar vi inte alltid marknadsmässiga priser för våra
utbildningar. Det gör att vi försöker med den här typen av ekonomisk lösning
för att få loss pengar till en nyanställning, säger Daniel Poohl som är VD för
Stiftelsen Expo.
- Donationer från privatpersoner, företag och organisationer utgör redan en
väsentlig ekonomisk grund för Stiftelsen Expo, därför känns det naturligt att
vi vänder oss till gamla och nya supporters och ber om hjälp med bidrag till
den här specifika satsningen. Det har etablerats en bild av att Expo badar i
pengar, men så ser verkligheten tyvärr inte ut, fortsätter Daniel Poohl.
Kampanjen pågår mellan 22 maj – 25 juni och målet är att samla in 400 000
kronor. Bidrag till kampanjen tas emot på Expos supportersajt. Om målet nås
och anställningen av en föreläsare blir verklighet kommer man att kunna
följa hans eller hennes arbete via Expos hemsida.
www.exposupporter.se

Stiftelsen Expo är en antirasistisk privat forskningsstiftelse som grundades
1995 i syfte att studera och kartlägga antidemokratiska, högerextrema och
rasistiska tendenser i samhället. Verksamheten bedrivs på ideell grund.
Stiftelsens plattform värnar demokrati och yttrandefrihet mot rasistiska,
högerextrema, antisemitiska och totalitära tendenser i samhället. Stiftelsen
Expos verksamhet består av tre grenar:
Publicistisk verksamhet
Stiftelsen Expo ger ut tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.
Utbildning
Expo föreläser var tredje dag någonstans i Sverige för kommunpolitiker,
journalister, poliser, lärare, allmänhet med flera.
Research
Expo samlar, analyserar och sammanställer material om den svenska
extremhögern. Stiftelsen förfogar bland annat över Skandinaviens största
arkiv med rasistisk propaganda.

