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Går det att leva sida vid sida efter ett
folkmord?
Under några dagar i juli 1995 genomfördes ett folkmord på mellan 7 000 och
8 000 bosniska muslimer. Den 26 juni uppmärksammar Stiftelsen Expo och
Kulturhuset händelsen bara några veckor innan den internationella
minnesdagen. Adnan Mahmutovic och Haris Grabovac samtalar om
försoningsprocessen och hur man går vidare efter ett folkmord.
Kriget tog slut för 17 år sedan. Samtliga sidor i kriget begick krigsbrott men
fortfarande har försoningsprocessen knappt ens kommit igång. En del menar
att den etniska rensningen pågår än idag, men med andra medel.

Haris Grabovac och Adnan Mahmutovic samtalar om ett Bosnien där en bro
kan utgöra en skiljelinje mellan folkgrupper, och där det är svårt att leva på
"fel" sida. Men också om viljan att göra upp med historien. Alex Bengtsson
från Stiftelsen Expo modererar och deltar i samtalet.
Kom och lyssna på samtalet den 26 juni kl 18.00 på Kulturhuset Bibliotek Plattan
i Stockholm.
Vid frågor, kontakta:
Alex Bengtsson, vice vd Stiftelsen Expo: 08-400 219 82.
Maria Mårsell, teamsamordnare Bibliotek Plattan Kulturhuset: 0761-23 14 65.

Fakta om folkmordet
I juli 1995 intogs Srebrenica av bosnienserbiska trupper. Syftet var att
införliva enklaven i det bosnienserbiska territoriet och rensa området från
dess muslimska befolkning. Över 20 000 flyktingar flydde till FN-basen i
Potočari. FN valde att ge upp kontrollen av basen varpå den bosnienserbiska
armén tog över.
Under några dagar i juli 1995 blev Srebrenica skådeplatsen för det värsta
folkmordet i Europa sedan Förintelsen. Mellan 7 000 och 8 000 män och
pojkar mördades systematiskt under några få dagar, trots att Srebrenica stod
under FNs beskydd.
För att genomföra detta krävdes omfattande planering och organisering.
Bland annat behövdes mängder ammunition, lastbilar, bussar för transport,
grävskopor och utsedda platser för avrättning och massgravar.
(Källa: Levande historia).

Stiftelsen Expo utmanar intoleransen genom granskning, med förebyggande
arbete i form av utbildning och genom att engagera antirasister. Med våra tre
olika verksamhetsinriktningar uppmärksammar vi det hot som intoleransen

utgör mot det öppna samhället.
Granskning
Stiftelsen Expo samlar och analyserar information om intoleranta grupper,
nätverk och fenomen, samt ger ut Tidskriften Expo och nyhetssajten expo.se.
Utbildning
Stiftelsen Expo föreläser varje dag någonstans i Sverige för elever, lärare,
kommunpolitiker, poliser, allmänhet med flera.
Engagemang
Stiftelsen Expos syfte är att möta människor och tala om intoleransens
konsekvenser. Genom vår utbildningsverksamhet och våra olika publikationer
väcker vi intresse och engagemang i breda kretsar

