Ny utbildning för rättsväsendet:

Högerextremism på nätet –
strategi, terminologi och juridik

Antalet anmälningar och åtal om hets mot folkgrupp har ökat kraftigt de senaste två åren.
Främst gäller det uttalanden på nätet, i synnerhet i sociala medier. Detta ställer polis,
åklagare och domare inför nya utmaningar – vissa gemensamma, andra yrkesspecifika.
Stiftelsen Expo erbjuder med start i januari 2019 en utbildning för att stärka kunskapen
kring dessa frågor. Den är skräddarsydd för anställda inom rättsväsendet och erbjuder:
 Övergripande kunskap om i vilka sammanhang brotten sker
 Högerextrema grupper och organisationer – vilka som finns och hur de mobiliserar

på nätet; deras termer och symboler; deras attityd till rättsväsendet och taktiker de har
utvecklat i ljuset av ökad lagföring
 Konkreta verktyg för att förenkla utredningsarbetet
 Analyser av utvecklingen i praxis

Utbildningen är kostnadsfri fram till oktober 2019. Längden anpassas efter beställares önskemål. Varje tillfälle innehåller såväl föreläsningsmoment som interaktiva inslag och kan
utformas för en specifik yrkeskategori inom målgruppen.
Föreläser gör Jonathan Leman och Johan Nordqvist, som båda har lång erfarenhet av att
kartlägga och analysera brottslighet kopplad till högerextremism.

Bokning: johan.nordqvist@expo.se, 08 - 400 219 66
Jonathan Leman är
researcher på Expo
och arbetar med
att kartlägga hö
gerextrem aktivism,
propaganda och brottslighet. Han är en
av landets främsta experter på högerex
trem organisering och är specialiserad på
informationssökning i sociala medier. 2018
mottog han Raoul Wallenberg-priset.

Johan Nordqvist är projekt
ledare och utbildare på
Expo. Han är också
ordförande i den ideella
föreningen Juridikfronten.
Han har varit delaktig i att initiera flera av de
senaste årens mest uppmärksammade åtal om
hets mot folkgrupp mot organiserade högerextre
mister. 2017 mottog han och föreningen Elsapriset av Svenska kommittén mot antisemitism.

Expo är en religiöst och partipolitiskt obunden stiftelse. Utbildningen har möjliggjorts
genom ett bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
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