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Bokmässan i Göteborg har för andra året i rad beslutat sig för att låta
tidningen Nya Tider ställa ut på mässan. Nya Tider har en
högerextremistisk prägel och är kopplad till nazistiska Nordiska
motståndsrörelsen, en grupp vars medlemmar ligger bakom både
attentat och grova våldsbrott i Sverige och våra nordiska grannländer.
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Värden som jämlikhet, likvärdighet och social rättvisa är grundläggande
för vår o�entliga verksamhet och inte minst för de o�entligt
�nansierade biblioteken. Bokmässan har alltid gjort anspråk på att vara
en mässa för Sveriges bibliotek och därför ser vi stora frågetecken nu när
mässan väljer att släppa in en organisation som hämtar sin inspiration
från rasideologi på mässgolvet. BiS anser att en gräns är passerad och vi
tänker inte bidra till fortsatt normalisering av högerextremistisk
propaganda. Vi kommer inte dela plattform med en organisation som
Nya Tider.
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Hur anser Bokmässan det förenligt att vara en mässa för biblioteken
samtidigt som de släpper in aktörer knutna till rörelser som ideologiskt
men också rent fysiskt hotar bibliotekens verksamhet och besökare?
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Hur anser Bokmässan att de kan vara en mässa för Sveriges bibliotek
utan att ta ställning till de värden som hela vår o�entliga sektor vilar på?
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Illustration: Nya Tider anländer till Bokmässan och tar plats bland övriga utställare.
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