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Deklaration för en stark demokrati 
Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Vår 
vision är en levande demokrati där rasistiska organisationer och 
idéer saknar inflytande. Genom granskning, opinionsbildning, 
kunskapshöjning och research får vi fler att ta hotet från rasistiska 
grupper på allvar och stöttar de tjänstemän, organisationer och 
antirasister som utgör demokratins ryggrad så att de blir bättre på 
att bemöta hotet. 

Organisationens externa åtagande  
På Expo arbetar vi varje dag för att stärka demokratin. Vi jobbar 
med: 

Omvärldsbevakning– Vi samlar information om rasistiska 
grupper, nätverk och fenomen, och har Nordens största arkiv 
över extremhögern. Det innehåller såväl tryckt som digital 
propaganda och uppgår till tiotusentals dokument. Sedan 2009 
har vi årligen släppt en rapport över den rasideologiska miljön, 
och vi producerar material till skolor. 

Journalistik – Vi producerar tidskriften Expo som kommer med 
fyra nummer per år. Den innehåller reportage, granskningar och 
analyser om rasism i Sverige och internationellt. Vi publicerar 
aktuella nyheter på vår sajt samt sprider vår journalistik i sociala 
medier. 

Kunskapshöjning och utbildning – Expo föreläser i hela Sverige, på 
skolor, myndigheter, organisationer och företag. 
Utbildningsverksamheten syftar till att stärka människors 
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kunskap om rasismens mekanismer, idéer, historia och nutida 
organisering. 

Under 2021 vidareutvecklar vi bland annat vår 
utbildningsverksamhet genom att ta fram en utbildning i hur 
man bemöter rasistiska organisationer och idéer.  

Organisationens interna åtagande  
Hos stiftelsen Expo finns några av Sveriges mest kunniga om 
rasistiska organisationer. Personalen är vår viktigaste resurs och 
vi arbetar ständigt för att vara en attraktiv och inkluderande 
arbetsplats som kan knyta de bästa förmågorna till oss. Vi vill att 
vår organisation ska spegla hur samhället ser ut och därför 
fokuserar vi under 2021 på att bygga på vår kompetens kring 
inkluderande rekryteringsprocesser i syfte att bli en bredare 
personalgrupp internt. 

Organisationens kommunikativa åtagande 
I Tidskriften Expo, på expo.se och i stiftelsens sociala medier 
kommunicerar vi löpande nyheter, reportage och granskningar 
med fokus på organiserad rasism. Vi uttalar oss ofta i vår 
expertroll i andra medier och driver opinion i frågor som rör 
rasism. 

Under 2021 arbetar vi bland annat med att föra ut initiativet 
Demokratins symbol – en tävling för att ta fram en universell 
symbol för demokrati. Vår förhoppning är att skapa en symbol 
som kan spridas brett och användas av alla som vill hjälpa 
demokratin att växa sig starkare. En universell symbol som kan 



Stockholm den 5 maj 2021

bli en motpol till de rasistiska symboler som sprids i vår vardag, 
både på nätet och i vår närmiljö. En symbol som kan överrösta 
hatsymbolernas spridning. 


