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Expos första dag på Peace and Love
I dag inleds Peace and Love-festivalen. Expo har fyra punkter på programmet.
Det handlar om arbetet mot rasism och främlingsfientlighet i skolan, Vi frågar
oss vad som skulle hända om Sverigedemokraterna faktiskt hade rätt och vi
förklarar hur det är möjligt att faktiskt tro att Förintelsen aldrig ägde rum.
Dessutom deltar Expos chefredaktör Daniel Poohl i Ordfronts Manifestrally.
17.15 | Expos Researchs chef David Lagerlöf presenterar på föreläsningen “Vit
makt 2010” Expos årsrapport om utvecklingen inom den svenska vit maktrörelsen.
Plats: athena i Folkets park.
18.00 | Sedan augusti 2010 har Niclas Nilsson rest land och rike runt och
föreläst på praktiska gymnasier om rasism och främlingsfientlighet. Nu
berättar han om sina erfarenheter och vilka frågor som brukar dyka upp och
projektet ”Stoppa rasimen i skolan”.
Plats: Phoenix, scen 9.
19.30 | Expos Utbildningschef Alexander Bengtsson pratar om rasismens
konsekvenser. Föreläsningen utgår ifrån tanken att Sverigedemokraterna och
liknande partier faktiskt hade rätt i sin propaganda.
Plats: Phoenix, scen 9.
20.00 | Jonathan Leman, Expo utbildning, berättar om antisemitismen idag.
Har Förintelsen aldrig ägt rum? Har judarna legat bakom världens krig och
finanskrisen? Låg judarna bakom 11 september-attackerna? En föreläsning
om rötterna till de vanligaste antijudiska konspirationsteorierna som bland
annat frodas på internet.
Plats: Folkets park, Cozmoz.
22.30 | Daniel Poohl, Chefredaktör på Tidskriften Expo och VD för Stiftelsen

Expo medverkar i Manifestrally. Deltar gör också Göran Greider, folkkär
vänsterdebattör, talar om den livsviktiga jämlikheten. Stina Oscarson, chef för
radioteatern, berättar varför vi måste ha en kulturpolitik fri från
marknadstänkandets tvångströja. Kajsa Ekis Ekman, radikal debattör och
redaktör för tidskriften Brand, för fram feminismens fana.
Plats: Phoenix, scen 9.
För frågor eller kontakt med föreläsare:
Alexander Bengtsson
0735-376 990
alexander.bengtsson@expo.se
Följ Expo på Peace and Love på Facebook

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:

