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Nytt nummer av Expo ute idag
För 500 år sedan gjordes den första anteckningen om romers närvaro i
Sverige. Men trots att ett halvt sekel passerat fortsätter romerna att vara
utsatta för rasism och diskriminering. I Expo #2-2012 tittar vi närmare på
romernas situation.
En genomgång som Expo gjort visar att när det kommer till negativa attityder
mot romer så skiljer sig inte extrema rasistiska grupper åt från majoritetens
förhållningssätt.
- Paradoxalt nog verkar vi ha svårare att ta till oss och reagera på romernas
utsatta situation än vansinnesdåd som det i Norge, säger Daniel Poohl,

chefredaktör.
Vi besökte även Kosovo och träffade romer uppvuxna i Sverige. Idag sitter de
i kläm mellan en nationalistisk konflikt, livrädda för att hamna på gatan och
behöva leta efter mat i sophögar.
- Situationen för romerna i vissa delar av Europa är betydligt mer allvarlig än
vad den är i Sverige. Samtidigt får vi inte glömma att fördomarna ser likadana
ut. Och de romer som utsätts lider, här som där, säger Daniel Poohl.
Dessutom i Expo #2-2012: Den misstänkte seriemördaren Peter Mangs
ideologiska hemvist, antimuslimska akademiker, europeiskt säkerhetsorgan
infiltreras, fascismen lever och fortsätter vara en politisk kraft,
ungdomsgängen som kämpade mot nazisterna, konstnären Makode Linde
provocerar, attacker mot prideparader och mycket mer…
Läs mer på http://expo.se/2012/nytt-nummer-av-expo_5118.html

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.

