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Organisationerna,
symbolerna och musiken
Föredraget behandlar nazismens symboler och vad de står för. Vi går även igenom de rasistiska organisationerna och hur de arbetar gentemot ungdomar. Dessutom pratar vi om vit
makt-musiken. Vilka grupper är aktuella och hur låter de? Under föredraget får deltagarna
även möjligheten att diskutera och ställa frågor om hur man som vuxen kan motarbeta
rasism och främlingsfientlighet.
Föreläsare: Alexander Bengtsson.
Tid: Cirka 4 timmar
Pris: 15 000 kr + moms + reseersättning

Vägen till rasismen
och vägen därifrån
Hur bör en lärare eller en annan vuxen hantera situationen när en elev eller annan ungdom
uppenbarligen sympatiserar med rasistiska och antidemokratiska rörelser? Under föredraget tar vi upp vilka organisationer som är aktuella, vilken argumentation de använder sig
av och hur deras rekryteringsarbete ser ut. Emelie Åkerman som tidigare varit aktiv i flertalet av de i dag existerande högerextrema organisationerna berättar om hur hon hamnade
i rörelsen och hur hon tog sig därifrån.
Föreläsare: Alexander Bengtsson och Emelie Åkerman
Tid: Cirka 2 timmar
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning

Temadag om
tolerans och fanatism
I samarbete med Teskedsorden som grundades av Tidningen Vi har Expo tagit fram en
temadag för elever om tolerans och fanatism. Temadagen innehåller diskussioner och
workshops om konflikthantering, kulturkrockar, identitet och fördomar.
Föreläsare: Alexander Bengtsson eller Mirjam Neuman
Tid: En heldag
Pris: 12 500 + moms/ 20 elever.

Från andra världskrigets
svenska nazister till
dagens sverigedemokrater
Ett föredrag som går igenom den svenska extremhögerns historia. ”Från andra världskrigets nazister till dagens sverigedemokrater” är ett av Expos mest populära föredrag.
Här visas den historiska kopplingen mellan den nazistiska rörelsen och Sverigedemokraterna. Ett aktuellt föredrag med tanke på Sverigedemokraternas framgångar i valet 2006.
Föredraget behandlar också extremhögerns propaganda, svarar på rasistiska påståenden och
skärskådar den ”fakta” som de rasistiska organisationerna använder sig av.
Föreläsare: Alexander Bengtsson, Daniel Poohl, Mikael Ekman eller Kenny Hjälte
Tid: Cirka 2 timmar
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning

Sverigedemokraterna
och arbetarrörelsen
Ett föredrag som har tagits fram med anledning av Sverigedemokraternas valframgångar.
Föredraget behandlar partiets framväxt, historia, och arbetssätt.
Föreläsare: Alexander Bengtsson, Daniel Poohl, Kajsa Lindohf eller Kenny Hjälte
Tid: Cirka 2 timmar
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning.

Våga ifrågasätt!
Ett föredrag som riktar sig främst emot yngre elever på gymnasiet och högstadiet.
Föredraget handlar om de rasistiska partierna och organisationernas påståenden och
svarar på dessa. Frågeställningar som tas upp är bland annat: Är det bara invandrare
som våldtar och begår brott?, Kostar invandringen en massa pengar?
Får man inte vara stolt svensk längre?
Föreläsare: Alexander Bengtsson
Tid: Cirka 1 timme
Pris: 10 000 kr /föreläsningsdag + moms + reseersättning.

Extremhögern
och homohatet
Hot, våld och trakasserier. Hatet mot HBT-personer når många gånger inga gränser.
Tillsammans med journalisten Facundo Unia har Expo tagit fram en föreläsningsdag om
extremhögerns hat mot homosexuella och hur hatet tar sig i uttryck med betoning på hatbrott. Facundo Unia misshandlades av högerextremister i samband med den årliga Prideparaden år 2003 i Stockholm .
Föreläsare: Alexander Bengtsson och Facundo Unia
Tid: En heldag
Pris: 15 000 kr /föreläsningsdag + moms + reseersättning.

Sverigedemokraterna:
Med sikte på EU-parlamentet
I juni 2009 är det val till Europaparlamentet. Ett val som Sverigedemokraterna ser som
en språngbräda till riksdagen. ”Med sikte på Europaparlamentet” är ett nytt föredrag som
Expo behandlar den parlamentariska extremhögern i Europa. Flera partier finns redan representerade i Europaparlamentet. Föredraget behandlar även den organiserade islamfobin
i Europa och Sverigedemokraternas kopplingar till dessa nätverk och sammanslutningar.
Föreläsare: Alexander Bengtsson eller Daniel Poohl
Tid: Cirka 2 timmar
Pris: 10 000 kr /föreläsningsdag + moms + reseersättning.

Den moderna nazirörelsen
Sedan slutet av 1970-talet har den nazistiska rörelsen växt och återigen etablerat sig till en
liten men vital politisk rörelse. Från att varit en sargad skara på ett par hundra aktivister
framträder nazismen idag som en betydligt större och mer välorganiserad rörelse. Föredraget handlar om den moderna nazistiska rörelsen. En många gånger våldsam rörelse som
samhället allt för ofta blundar för.
Föreläsare: Alexander Bengtsson, Mikael Ekman, Johannes Jakobsson, Kenny Hjälte
Tid: Cirka 2 timmar
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning

Samtida antisemitism
och dess uttryck
Antisemitism, det vill säga en fientlig och fördomsfull inställning till judar och judendomen,
har kallats “det eviga hatet”. Det judiska folket har genom tiderna både förföljts i så kallade
pogromer och fått agera syndabockar för allt från pestepidemier till ekonomisk stagnation.
Nazisternas judehat kulminerade i Förintelsen, där miljoner judiska män, kvinnor och barn
systematiskt utrotades. Att antisemitismen fortfarande existerar i Europa - och på vissa håll
till och med blomstrar - är förstås en skam för vår kontinent. Men hur ser då den samtida
antisemitismen ut? Hur tar den sig uttryck i den politiska debatten, i nazistisk propaganda
och på Internet? Vad har konflikten i Mellanöstern med judehat att göra? Denna föreläsning reder ut begreppen och lyfter fram antijudiska fördomar i ljuset; en förutsättning för
att antisemitismen inte ska lyckas slå rot igen.
Föreläsare: Lisa Bjurwald
Tid: cirka 1 timme
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning

Kvinnor – extremhögerns
nya målgrupp
Allt fler kvinnor söker sig till den nazistiska rörelsen. Vad lockas de av? I nazismen är
kvinnans viktigaste roll den som mor. Men många unga kvinnor som söker sig till nazismen
vill engagera sig också på andra sätt. Föreläsningen diskuterar könsroller inom nazismen,
extremhögerns familjepolitik och rörelsens viktigaste argument för att locka såväl kvinnor
som män – det främsta: våldtäktspropagandan. Föredraget handlar framför allt om kvinnor
inom den nazistiska rörelsen men tar även upp Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna.
Föreläsare:Maria Blomquist, journalist på Radio Stockholm, och skribent för Expo
Tid: cirka 1 timme
Pris: 10 000 kr + moms + reseersättning
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KONTAKT/INFO
Sedan 1997 har Expo föreläst för lärare,
politiker, allmänhet, poliser, socialtjänsten,
elever och alla som på olika sätt
har haft behov av att veta mer om den
svenska extremhögern.
Våra föreläsningar svarar på frågor om
vilka Sverigedemokraterna egentligen
är, hur politiker och journalister ska
förhålla sig till extremhögern? Vad man
gör när skolan fylls med rasistpropaganda
och elever bär nazistsymboler?
Expo håller mellan 50 och 100 föredrag
per år. De flesta föredragen hålls av
Alexander Bengtsson, föreläsare och
reporter på tidskriften Expo. Men även
flera andra av tidningens medarbetare
föreläser i sina specialämnen.
kontakt
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Stiftelsen Expo är en 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.

