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Fridolin är svarslös 
om integrationen
Gustav Fridolin har en migra-
tionspolitik, men ingen inte-
grationspolitik.

ALMEDALEN
Det kan hända mycket på ett år  
i politiken.

Under Almedalsveckan 2014 
var miljöpartisterna fortfarande 
fuktiga i håret efter fontänbadet 
under EU-valskvällen. Stödet  
i opinionen var rekordhögt. Och 
i kampen om att bli Sveriges 
tredje största parti ledde Miljö-
partiet med tre procentenheter 
över Sverigedemokraterna.

Så med ett självsäkert leende 
klev språkröret Åsa Romson 
upp på Almedalsscenen och höll 
ett tal om hur vita, heterosexu-
ella män var att skylla för allt 
från klimatproblem till trista 
valrörelser.
Ett år senare har SD ett nästan 

tre gånger högre opinionsstöd 
än Miljöpartiet. Medan Sveri-
gedemokraterna öppet siktar på 
att bli landets största parti nosar 
Miljöpartiet på sjätteplatsen. 
Väljarna har till och med lägre 
förtroende för Romson än för 
SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Så i år klev språkröret Gustav 
Fridolin upp på Almedalsscenen 
med – vad han åtminstone 
försökte få att framstå som – ett 
mer ödmjukt tal. Betoningen låg 
på behovet av samarbete och 
mindre av blockpolitik.

Tidigare under veckan hade 
Fridolin medgett att det var ett 
misstag att i valrörelsen så 
tydligt ta spjärn mot Sverigede-
mokraterna. Ja, det var natur-
ligtvis en usel idé att göra kam-

pen med SD om att bli landets 
tredje största parti till en huvud-
fråga i valspurten. Partierna 
konkurrerar ju knappast om 
samma väljare.

Men intressant nog finns det 
ändå flera likheter mellan SD 
och MP. 
Det är de två partier som 

fokuserar mest på migrationspo-
litik i Sverige. Och för dem båda 
är det en kabinettsfråga.

Om Sverigedemokraterna 
brukar man säga att partiet har 
en migrationspolitik (stäng 
gränsen), men ingen integra-
tionspolitik. Detsamma kan man 
i grunden också säga om MP. De 
gröna vill ha öppnare gränser, 
men har vaga idéer om vad som 
ska hända därefter.

Givet inriktningen på migra-
tionspolitiken är den bristen 
dock ett betydligt större problem 
för Miljöpartiet än för Sverigede-
mokraterna.

Gustav Fridolin tycks ha 
noterat den luckan.

”Väljarna har rätt att kräva att 
det här görs med en större 
portion ordning och reda”, sa 
Fridolin självkritiskt i sitt tal 
apropå integra-
tionen. Sen 
skyllde han 
raskt på bor-
garna. 

MP hade 
under den förra 
mandatperio-
den tryckt på 
för mer integra-
tionspolitik 
– men alliansen 

sa nej, hävdade Fridolin och 
fortsatte:

”Jag ångrar att jag inte stod på 
mig”.

Givet den idélöshet som Miljö-
partiet nu visar upp i regerings-
ställning är det dock svårt att 
tro att en mer enveten Fridolin 
hade kunnat göra någon egent-
lig skillnad.

Bostadsbristen är i dag skri-
ande och värst är situationen för 
nyanlända flyktingar. Men den 
enda konkreta åtgärden hittills 
från regeringens sida för att öka 
byggtaken är att subventionera 
små hyresrätter. De ska fördelas 
via bostadskön – där nyanlända 
syrier av naturliga skäl har en 
dålig köplacering.

Lika illa är det på jobbfronten. 
Fridolin nämnde i går regering-
ens ”snabbspår” som en väg 
framåt. Men när tiotusentals 
människor med låg utbildning 
ska in på en höglönemarknad 
som Sveriges vore det närmast 
generöst att kalla det en luftpas-
tej.

Gustav Fridolin har under 
veckan besviket konstaterat att 
migrationsdebatten har föränd-

rats under det 
gångna året. Vill 
han förändra det 
vore det mer effek-
tivt att angripa 
samhällsproblem 
snarare än tonläget.

En radikal 
invandringspolitik 
kräver en minst 
lika radikal inte-
grationspolitik.

Lars Calmfors.  
 Foto:  MARTINA HUBER

Det var ett 
stort sakligt 

misstag av  
Alliansen.

Det största 
intrycket hittills 

under Almedalsveckan 
– avsaknaden av  
tiggare i Visby. Professor Lars Calmfors om 

den slopade statliga fastig-
hetsskatten (under Folkpar-

tiets ekonomiska semina-
rium i Almedalen).

Anna Dahlberg förundras över 
gatubilden i Visby (Twitter.

com/_annadahlberg)
Anna Dahlberg.
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Sätt åt 
Spanien
Nu när den unga spanska demokratin är hotad 
måste EU agera.

���� LIBERAL 150703

I höst har det gått 40 år sedan Francisco Franco dog. På några 
år gick Spanien från fascistdiktatur till demokrati. En sällsynt 
framgångssaga fullbordades.

Efter allt historiskt elände såg framtiden ljus ut. Det gör den 
inte längre. Få spanjorer känner att de har något att fira  
i höst. Den finanskris som 2008 svepte över Spanien har slagit 
ekonomin i spillror. Arbetslösheten ligger stadigt över 23 
procent. Fattigdomen breder ut sig och människor tvingas 
från sina hus. Och det regerande högerpartiet Partido popular 
ger sig på demokratin för att kväsa det massiva missnöjet.

Vid månadsskiftet trädde den så kallade medborgarsäkerhets-
lagen i kraft. I folkmun 
kallas den ”ley mordaza”, 
munkavlelagen. Det gör 
den för att dess egentliga 
syfte är att få folk att hålla 
tyst – åtminstone i offent-
liga miljöer. 
Lagen inför ett system 

med saftiga böter för 
”icke-godkända” demon-
strationer som är tänkt att 
omintetgöra den proteströ-
relse som svept över Spa-
nien de senaste åren. Den 
som deltar i en demonstra-
tion som inte polisen 
godkänt blir tvungen att 
betala från 600 euro upp 
till 600 000 euro, om 
protesten äger rum i 
anslutning till särskilt 
känslig infrastruktur. 
Protester omkring parlamentet ger uppemot 30 000 euro  
i böter. 

Demonstranter kan inte förlita sig på att de har polistillstånd. 
Minsta avvikelse från polisens instruktioner, från någon, kan  
i ett slag göra demonstrationen otillåten och bötespliktig. 

Lagen gör det dessutom förbjudet 
att sprida bilder på poliser när det 
kan antas äventyra deras säkerhet.  
I praktiken innebär det att den sor-
tens mobilbilder som avslöjat omfat-
tande polisbrutalitet i samband med 

tidigare demonstrationer kan kosta hundratusentals kronor  
i böter att publicera. Det är ett dråpslag mot såväl rättssäker-
heten som journalistiken.

Den proteströrelse som regeringen vill tysta har på kort tid 
gjort vänsterpopulistiska Podemos till ett av Spaniens största 
partier. Det är ett gruvligt misstag att tro att rörelsens fram-
fart, inför vinterns parlamentsval, kan hindras med munkav-
lar. 

Podemos hämtar näring ur den djupa misstro spanjorerna 
känner mot landets politiska system, där Partido popular och 
Socialdemokraterna växelvis haft makten, delat upp förvalt-
ningen mellan sig och varit föremål för ständiga korruptions-
anklagelser. Munkavlelagen riskerar att göra misstron explo-
siv på riktigt.

Sverige och andra EU-länder måste reagera mot det som 
händer i Spanien. Lagen öppnar upp för storskaliga kränk-
ningar av den yttrande- och mötesfrihet som varje medlems-
stat genom EU:s rättighetsstadga och Europakonventionen är 
skyldiga att garantera sina medborgare. 

Spanien svalde, till skillnad från Grekland, utan att trilskas den 
beska ordinerade medicinen mot finanskrisen. Det får inte vara 
ett skäl att ge landet handlingsfrihet att trampa på grundläg-
gande rättigheter. Den unga spanska demokratin måste vara 
viktigare än ekonomin. 

Den unga 
spanska 

demokratin mår 
inte bra. 

Den som deltar i en demonstration 
kan tvingas böta i Spanien – om den 
inte är godkänd av polisen. 
 Foto: NURPHOTO/REX SHUTTERSTOCK

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

VISBY

I ALMEDALEN. Miljö-
partiets språkrör Åsa 
Romson och Gustav Fri-
dolin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON



FREDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD

De bästa resultaten når man med långsiktiga 
investeringar. Sedan spelar det ingen roll om 
det handlar om att förvalta 8% av svensk-
arnas kapital eller att arbeta med unga som 
riskerar att hamna i utanförskap.

Med 2,5 miljoner kunder, har vi en naturlig roll 
i samhället med stora åtaganden gentemot 
individer, företag och o! entlig sektor.

Under Almedalsveckan diskuterar vi 
investeringar i tillväxtbolag och infra-
struktur, vad ohälsan kostar i Sverige 
och hur vi tillsammans kan bryta 
utanförskapet i samhället. 

Välkommen till Skandias trädgård 
på Tage Cervins gata 3.

Vi är kortsiktig-
hetens fi ende.

I Skandias trädgård fi nns även Rädda Barnen.Motiverade lärare ger bättre resultat
11.00–12.00 | Star for life och Skandia

Våld mot barn i samhällets tjänst?
13.00–14.00 | Rädda Barnen

Hur ser situationen ut för romska barn 
i Rumänien?
14.30–15.30 | Rädda Barnen

Incest – en hemlighet som många bär på?
16.00–17.00 | nxtME

Läs mer om våra seminarier på skandia.se/almedalen.
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mm En liberal renässans kan bära Alliansen till val-
seger 2018 – men då krävs annat än DÖ-snack. 
För om diskussionen stannar vid fantomsmärtor 
över valförlusten 2014 kommer garanterat ett nytt 
valnederlag, skriver Mattias Svensson.
Jag är hjärtligt trött på DÖ-snacket, den 
ständiga kritik mot decemberöverens-
kommelsen som mals på ledarsidor och 
i sociala medier. Inte primärt för att 
kritiken spretar eller för att den helt 
saknar poänger. Men om diskussionen 
stannar här, i fantomsmärtorna över ett 
borgerligt valnederlag 2014 och i hem-
masnickrade koalitionsresonemang, då 
är nederlaget närmast garanterat 2018 
(eller när nästa val nu kommer).

Allianspartierna behöver komma igång 
med en sakpolitisk genomlysning och en 
modig reformagenda för kommande år. 
Ett mandat att göra världen bättre.

2014 bjöd på ett sorgligt bakslag i mänsk-
lighetens nutidshistoria. Antalet väpnade 
konflikter och fullskaliga krig ökade 
markant och är det högsta sedan 1999. 
Förra året såg också det högsta antalet 
människor på flykt som FN:s flykting-
organ UNHCR någonsin registrerat, 
nästan 60 miljoner människor har fått 
lämna sina hem undan krig och förtryck.

Genom rysk militär aggression och 
betydande flyktingströmmar påverkas 
även Sverige. Vi bevittnar kulmen av ett 
drygt decennium av krig, expanderande 
statlig övervakning och demokratiska 
bakslag – en utveckling som nu måste 
vändas. Handel och ekonomiska möjlig-
heter måste upp på världens agenda, och 
är särskilt viktiga för ett litet export-
beroende land som vårt. Band måste åter 
knytas mellan nationer. Det globala 
frihandelsavtal med störst tullsänk-
ningar mot fattiga länder som stoppades 
av vänsterprotester i Seattle 1999 har 
fortfarande inte slutförts.

I allt fler länder i väst blir också välfärds-
statens problem uppenbara. Dagens 
löften om pensioner och välfärd blir allt 
svårare att infria med en allt högre andel 
äldre i befolkningen. Det blir inte lättare 
av att staterna redan har budgetunder-
skott och ökande skulder. 
Detta diskuteras nu i USA, i Storbritan-
nien och även Finland förbereder spar-
paket. Sverige genomförde viktiga 
reformer på 1990-talet som i dag väcker 

internationell avund, men även här 
märks de ökade behoven. Ska staten 
kunna stå för välfärdens kärna, särskilt 
sjukvård och omsorg till allt fler äldre, 
måste andra delar minska.

Samtidigt finns områden att spara på. 
OECD visade nyligen i en rapport att 
finanssektorn gynnas av statliga subven-
tioner. Att låta sektorn bära sina egna 
kostnader ökar både tillväxt och jämlik-
het.

En annan OECD-rapport påminner om 
att Sverige lägger 48 miljarder kronor 
varje år på potentiellt miljöskadliga 
subventioner. Verksamheter som ger 
upphov till skadliga utsläpp gynnas alltså 
av rådande skattenivåer eller bidrag. Så 
visade exempelvis en studie vid Lin-
köpings Universitet att det är högre skatt 
på att återvinna metall än på att bryta 
den ur gruvor, gruvdriften får dessutom 
mer statligt stöd per ton metall.

Det är ohållbart i en värld där jordens 
sjätte massutrotning av arter just belagts 
av en ny studie och växthusgaser hotar 
att värma planeten. Ett internationellt 
forskarlag diskuterar för närvarande om 
vi inträtt i en ny geologisk tidsålder, 
antropocen, där människan är den 
drivande kraften bakom förändringar av 
villkoren på vår planet.

Lösningarna finns inom räckhåll. Att 
våga ta betalt för utsläpp via utsläppsrät-
ter eller miljöskatter och dra in miljö-
skadliga subventioner skapar utrymme 
för att sänka skadligt höga skatter på 
arbete och företagande. Det gynnar både 
omställning och innovation.

Öppenhet, marknadsekonomi och 
ansvarsfull hantering av skattemedel är 
inte bara traditionella borgerliga värden, 
utan akut nödvändiga i vår tid. En liberal 
renässans som också kan bära Alliansen 
till valseger 2018. Men då krävs annat 
än DÖ-snack.

MATTIAS SVENSSON
Redaktör, Neo. Författare till  

Miljöpolitik för moderater – och alla andra

MATS PERSSON, Fp, och SARA YAZDANFAR, SSU, möttes i går på Expressens valstuge-
scen i duellen ”Är dagens unga lata?”.

Dagens dueller 
I ALME DALEN

...och det här hände i gårdagens duell

12.10  

Hur blir vi jämställda 
på arbetsmarknaden?  
Veronica Palm, S
mot 
Annicka Engblom, M

14.30 
Partiledarduell  
om vinster i välfärden
Jonas Sjöstedt, V,
mot
Jan Björklund, Fp

17.00 
Hur ska utrikesfödda 
enklare få jobb?
Hanif Bali, M 
mot
Ali Esbati, V

Sveriges största samhällsproblem är det 
nya utanförskapet. Arbetsmarknadsinträdet 
för grupper som aldrig arbetat skjuts allt 
längre bort. Det handlar om unga och utri-
kes födda som Sverige går miste om och som 
själva förlorar viktiga år för 
jobb, bostad och 
egenmakt.

För att bryta 
det nya utanför-
skapet räcker 

inte duttande med åtgärder eller utbildnings-
insatser. Arbetsmarknadslagstiftningen 
måste förändras och fler första jobb kunna 
skapas. Här måste Moderaterna vara modiga. 

Sluta försök krama facket och inled i stäl-
let en diskussion med de andra 

Allianspartierna om hur 
LAS behöver moderni-
seras. Gör den första 

halvmiljonen som 
intjänas i Sverige skatte-

fri så att fler snabbare kan bli självständiga, 
få råd med en hyra och uppfylla vardags-
drömmar. Prioritera sänkta arbetsgivar-
avgifter för de yngsta på arbetsmarknaden 
så att fler kan få ett första jobb. Gör YA-job-
ben till en egen anställningsform så att unga 
kan anställas till lägre kostnader och lära 
sig på jobbet.

Att bryta det nya utanförskapet är vad 
som förväntas av Sveriges arbetarparti Nya 
Moderaterna.

RASMUS TÖRNBLOM
Förbundsordförande Moderata Ungdomsförbundet

Sluta försöka krama facket, M

Läs hela debattartikeln 
på Expressen.se/Debatt

Josefin Berglund
@jossanberglund

josefin.berglund@expressen.se

DEBATTREDAKTØR

MER DEBATT P˚ EXPRESSEN.SE/DEBATT MEJLA: debatt@expressen.se            @ExpressenDebatt            Expressen Debatt

Rasmus Törnblom. 
Foto:  LISA MATTISSON

Ryck upp  
er från val-
förlusten 
och DØ

Mattias Svensson. 

Vänstern väljer alltid 
att benämna enkla 
jobb som skitjobb.

Alla från höger som säger att vi 
ska ha enkla jobb – de har ju 
aldrig själva sådana jobb.

 Läs fler debattartiklar 
från Almedalen på  

Expressen.se/Debatt
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Populärt jobba 
med att lobba
En tredjedel av de som jobb-
ade med Fredrik Reinfeldts 
regering försörjer sig nu 
som lobbyister.

Det rapporterar Resumé.

I tidningens kart-
läggning ingår 
statsråd, politiska tjänstemän, 
politiskt sakkunniga och presse-
kreterare. Resumé skriver att de 
”lämnade välbetalda uppdrag 
i regeringskansliet för ännu 
bättre betalda jobb som lobbyis-
ter och pr-konsulter”.

 – I dag kan man tala om poli-
tikers olika karriärer. Ingvar 
Carlsson är kanske siste promi-
nente politikern som efter att 
han lämnat toppolitiken syss-
lade med att på sin fritid åka 
runt och tala på små partimö-
ten, säger Lars Nord, som är 
profess or i politisk kommunika-
tion vid Mittuniversitetet.

– Vi får se vad som händer 
med Fredrik Reinfeldt. Han har 
åtminstone hittills varit mån om 
att bibehålla någon slags post-
statsmannaskap och inte ge sig 
in i lobbyverksamhet.

RESUMÉ

Från resume.se

Det brinner  
i Palmedalen
Hjälp, vi har satt eld på 
 palmen!

Hela Gotland rap-
porterar att rädd-
ningstjänsten 
i går fick ta emot 
ett lite annorlunda larm om en 
brand på Kallbadhuset. ”Enligt 
Storstockholms ledningscen-
tral hade det börjat brinna i en 
palm”.

Den skickliga personalen 
– hyllad av många besökare 
för lika glad som snabb service 
– löste dock även detta aningen 
oväntade problem.

Hela Gotland rapporterar: 
”Räddningstjänsten behövde 
dock aldrig åka till platsen efter-
som personalen lyckats släcka 
branden själva”.

Gröna statsråd 
irriterar S
”Regeringssamarbetet 
 mellan Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet skaver”, 
uppger Aftonbladet.

Tidningen skri-
ver att det finns 
irritation bland 
socialdemokrater 
angående hur de gröna agerar 
i regeringskansliet.

– De har ju aldrig suttit i en 
regering förut och kan inte 
blicka bakåt mot hur man har 
brukat lösa saker och ting. 
Samtidigt har de en tradition 
av att vara samhällskritiker 
snarare än de som tar ansvar 
för landet, säger en S-källa till 
Aftonbladet.

Åsa Romson och Mehmet Kap-
lan får mycket av skulden, men 
det finns även S-källor till AB 
som säger att problemen även 
beror på Stefan Löfvens eget 
parti som söker syndabockar till 
de svaga opinionssiffrorna.

AFTON-
BLADET

HELA 
GOTLAND

EFTER FESTEN. Onsdagskvällen 
i  Visby präglades till stor del av det 
årliga DJ-battlet och den efterföljande 
festen – men i ett annat hörn av 
staden var det desto stillsammare. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Visby torsdag

01.58

Från aftonbladet.se

Från helagotland.se

skruf.se

Att öppna sina hjärtan är bra.

Att stoppa korkade förslag  
är bättre, Anna.*

* Regeringen vill förbjuda oss att berätta vad snuset smakar och innehåller.
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I mars 2011 gjorde allians-
regeringen upp med Miljö-
partiet om migrationspolitiken. 
Uppgörelsen innebar att den 
dåvarande regeringen och Mil-
jöpartiet skulle ta ett gemen-
samt ansvar för 
den svenska asyl- 
och migrationspo-
litiken.

I dag anser den 
nya parti ledningen 
för Moderaterna 
att uppgörelsen 
var en av orsa-
kerna till valförlus-
ten i höstas. Med 
ny integrations-
politik ska par-
tiet stoppa flödet 
till Sverigedemo-
kraterna.

Utspel har gett effekt
Enligt uppgifter till Expres-

sen visar den senaste tidens 
opinionsmätningar och Mode-
raternas egna undersökningar 
att utspelen om tillfälliga uppe-
hållstillstånd och tuffare tag 
mot tiggare redan gett en sådan 
effekt.

I dag tar Sverigedemokra-
terna fler väljare från Socialde-
mokraterna.

– Det är viktigt att fler upp-
lever att Moderaterna blir 
bättre på att ta sig an integra-
tionsutmaningen som Sverige 
har, säger partisekreteraren 
Tomas Tobé inför Anna Kinberg 
Batras tal i Almedalen i kväll.

Var det fel att samarbeta med 
Miljöpartiet om 
integrationen?
– Det var en 

överenskom-
melse som slöts 
utifrån den par-
lamentariska 
situationen 
som fanns efter 
valet 2010. Nu 
är vi ett läge 
där Modera-
terna behöver 
ompröva poli-
tiken, och då 

gör vi det även på integrations- 
och migrationsområdet. Miljö-
partiet har valt att gå vänsterut. 
Det får de ta ansvar för.

– Jag tror att många väl-
jare ser att Moderaterna nu är 

mer engagerade 
i de integrations-
utmaningar vi 
har i Sverige. 
En del valde att 
skicka en tyd-
lig signal om det 
i förra valet.

En del av Mode-
ratplanen går ut 
på att kopiera 
delar av David 
Camerons politik 
i Storbritannien. 
Anna Kinberg 

Batra och Tomas Tobé hade nyli-
gen också ett möte med parti-
ledare och partisekreterare från 
systerpartierna i Norge, Dan-
mark och Finland, kan Expres-
sen i dag berätta.

Analysen: SD kommer växa
Den moderata partiledning-

ens analys är att Sverigedemo-
kraterna kommer att fortsätta 
växa så länge invandring är en 
huvudfråga för väljarna.

Under de senaste månaderna 
har partiet riktat in politiken 
på medelålders kvinnor genom 
att tala om välfärden, vilket 
gett effekt. Moderaterna är 
i dag större än Socialdemokra-
terna bland kvinnor, enligt flera 
opinions mätningar.

I kvällens tal kommer Moderat-
ledaren att foku-
sera på samhälls-
utmaningarna 
fram över och 
nämna det fak-
tum att partiet 
kommit med 100 
nya politiska för-
slag sedan hon 
tog över. 100-lis-
tan blir ett av 
huvudnumren 
i Almedalen för 
Moderaterna 
i dag.

Anna Kinberg Batra gör nu tummen ner för Fredrik Rein-
feldts tidigare uppgörelse med Miljöpartiet, kan Expressen 
i dag berätta.

Syftet är att stoppa väljarflykten från Moderaterna till 
Sverigedemokraterna.

Planen: Kopiera konservativa Tories i Storbritannien och 
systerpartierna i Norge, Danmark och Finland.

Samtidigt presenterar i dag Moderatledaren en 
”100-lista” med nya förslag.

 I ALMEDALEN

Niklas
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Kinberg Batra förkastar 
uppgörelsen med MP

Moderaternas 
100 förslag

 WEnligt en väljarbarometer från Sifo har Moderaterna i dag stöd av 
25 procent av kvinnorna.

 WSocialdemokraternas siffra är 19 procent.
 WSamtidigt visar en färsk Demoskopmätning att 44 procent av kvin-

norna tycker att Moderaterna är bäst på att bibehålla stabilitet i de 
offentliga finanserna mot bara 25 procent för Socialdemokraterna. 

 WModeraterna vinner också hos kvinnorna när det gäller jobben. 36 
procent svarar att M har bäst politik för fler jobb mot 27 procent för 
Socialdemokraterna, enligt Demoskop.

 WUnder Anna Kinberg 
Batras ledning har Modera-
terna presenterat 100 nya 
förslag inom olika områden.

 WSyftet är bland annat att 
undvika att tappa väljare till 
Sverige demokraterna.

 WDen moderata partiledning-
ens analys är att Sverige-
demokraterna kommer att fort-
sätta växa så länge invandring 
är en huvudfråga för väljarna.

Moderaterna störst bland kvinnor

Moderaternas 
lista med 100 
nya förslag

Fredrik Reinfeldt, som själv 
varit i Almedalen i veckan, 
gjorde upp med Miljöpartiet 
efter valet 2010. 
 Foto: JOHANNES SKOOG

UNDERKÆNNER FØREG˚NGAREN. Inför Anna Kinberg Batras dag i Almedalen i dag, presenterar Moderaterna en lista med 100 politiska förslag. Samtidigt underkänner man        den gamla partiledningens uppgörelse med Miljöpartiet, som anses vara en orsak till valförlusten i höstas.

Så vill M stoppa  flykten till SD

Tomas Tobé, 
partisekreterare.
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Anna Kinberg Batra hyllar 
partiledarkollegornas tal 
– och backade delvis upp 
Annie Lööfs självkritik mot 
alliansen.  

– Hon har alldeles rätt 
i att vi behöver ompröva 
politiken, säger M-ledaren 
som också pikade Löfven 
i hans hjärtefråga.

Sent på eftermiddagen 
anlände moderatledaren Anna 
Kinberg Batra till Visby och 
begav sig direkt till Modera-
ternas mingel. 

Hon berömde sina parti-
ledarkollegor i KD och Cen-
tern för deras tal – trots att 
Annie Lööf  kritiserade allian-
sen och enligt somliga tog på 
sig ledartröjan. 

– Jag blev väldigt stolt som 
lagledare att alliansen har 
sådana stjärnor i laget, säger 
M-ledaren. 

M-ledaren instämde delvis 
i Lööfs kritik. 

– Hon har alldeles rätt i att 
vi behöver ompröva politiken. 
Vi förlorade faktiskt valet och 
nu behöver vi ha bättre svar 
på till exempel hur man bryter 
det nya utanförskapet. Det är 
bra att den diskussionen förs 
i alla partier, säger Anna Kin-
berg Batra. 

Regeringens utspel om 
högre lärarlöner kommente-
rar M-ledaren så här: 

– Det är viktigt att duktiga 
lärare får bättre betalt och 
bra villkor. Jag var lite för-
vånad i måndags att reger-
ingen fortfarande vill minska 
satsningen på karriärlärare 
där fler duktiga lärare skulle 
kunna få bättre villkor. Inte 
minst i till exempel utanför-
skapsområden. Men det var 
så lite konkreta förslag för fler 
nya jobb. Det tänker jag ha 
med mig i morgon, säger hon. 

 I ALMEDALEN

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

M-ledaren 
hyllar Lööf: 
”Hon har rätt”

Annie Lööfs tal hyllas av Anna 
Kinberg Batra. Foto: SVEN LINDWALL

 Inför Anna Kinberg Batras dag i Almedalen i dag, presenterar Moderaterna en lista med 100 politiska förslag. Samtidigt underkänner man        den gamla partiledningens uppgörelse med Miljöpartiet, som anses vara en orsak till valförlusten i höstas.

Så vill M stoppa  flykten till SD
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Tidigare under eftermiddagen 
hade vice statsministern fram-
trätt i Sveriges Radio och fått 
frågan ”Var ligger Auschwitz?”. 
Frågan ställdes med ett medvetet 
felaktigt uttal för att anspela på 
hennes felaktiga uttal i en partile-
dardebatt i ”Agenda”. Frågan fick 
tillägget ”nära Schweiz eller?” 
med felaktigt uttal det också. 

Svaret från Romson:
– Nånstans i södra Tyskland. 

”Inte ett skämt”
Johannes Finnlaugsson, som 

var den som ställde frågan, säger:
– Jag tror hon försökte skämta 

för att anspela på just Schweiz. 
Martin Lagos, komiker i Tan-

kesmedjan, konstaterade också 

att Romson efteråt sa: ”Ja, jag vet 
att det ligger utanför Krakow”.

Det hela framstod alltså för 
dem som en del av den skämt-
samma jargongen i programmet. 
Men pressekreterare Helena 
Hellström Gefwert konstaterade 
senare för Expressen:

– Det var en felsägning och 
inte ett skämt. 

Romsons stab tillägger:
– Åsa Romson vet mycket väl 

att både Auschwitz och Kra-
kow ligger i södra Polen och inte 
södra Tyskland. Hon har tidigare 
själv besökt Auschwitz. Jag såg 
att ni vinklar upp mot att det var 
ett skämt, och det är lite olyckligt.

Efter uttalandet var Åsa Rom-
son inte tillgänglig för följdfrå-

gor förutom pressekreterarens 
meddelanden.

Men vid Almedalens scen 
möter hon Expressen som und-
rar om hon vill förtydliga vad 
hon menade med sitt uttalande:

– Mitt uttalande om? Jag har 
gjort många uttalanden i dag, 
stått i många diskussioner, till 
och med i skämtprogram och 
satirprogram.

Expressen förklarar att vi syf-
tar på uttalandet i Sveriges Radio 
om Auschwitz och södra Tysk-
land.

– De skämtade om det i satir-
programmet, då fick vi en dis-
kussion om var det ligger nån-
stans. Jag sa att det ligger i när-
heten av Krakow, men jag sa 

även felaktigt att det låg i södra 
Tyskland i stället för södra 
Polen, konstaterar Åsa Romson.

Hur kunde du ta fel på det?
– Ja, bra fråga, svarar vice 

statsministern.

Kritiserats tidigare
Att svaret väckte reaktioner 

berodde på att Romson nyligen 
kritiserades för uttalanden om 
Auschwitz. I en partiledardebatt 
i SVT i maj i år jämförde hon 
flyktingkatastroferna på Medel-
havet där tusentals människor 
drunknat med hur miljoner 
judar gasades ihjäl i Auschwitz 
under andra världskriget. Mode-
raternas partiledare Anna Kin-
berg Batra säger till Expressen:

Gustav Fridolin skulle framträda, men det var hans språk-
rörskollega Åsa Romson som hamnade i fokus.

25 minuter före talet stod Romson i Almedalen och sva-
rade på frågor om sitt uttalande om Auschwitz i skämtpro-
grammet ”Tankesmedjan” i Sveriges Radio.

– Jag sa felaktigt att det låg i södra Tyskland i stället för 
Polen, konstaterar hon.

– Det var varmt och mitt i sommaren, spekulerar Gustav 
Fridolin i som en förklaring till felsägningen.

Snurren 
kring 
Romsons
uttalande

� Romson: ”Jag sa felaktigt att det låg i södra Tyskland” � Fridolin:  ”Varmt och mitt i sommaren”
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 Fridolin:  ”Varmt och mitt i sommaren”
– Man ska ta det som hände 

i  Auschwitz på mycket stort allvar. 
Jag tycker politik på den här nivån 
är på allvar och jag tycker att man 
ska undvika att skämta.

Har förståelse
Carin Jäm-

tin, S, har förstå-
else för Romsons 
felplacering av 
koncentrations-
lägret.

– Vi kan väl 
alla säga fel 
ibland. Hon rät-
tade det efteråt 
och det var bra 
det.

Gustav Frido-

lin tar också sin språkrörskollega 
i försvar:

– Hon vet likaväl som alla andra 
att Krakow ligger i Polen.

Men tillägger att det var varmt 
och mitt i somma-
ren.

– Och det var väl 
femte intervjun 
den dagen

Lorentz Tovatt, 
språkrör Grön 
Ungdom:

– Jag tycker det 
finns flera utta-
landen från Åsa 
Romson som har 
varit olyckliga och 
jag hoppas på bätt-
ring.

MP-språkröret och utbild-
ningsministern Gustav Frido-
lin intensiva – och svettvarma 
– dag började med att han 
bockade av morgonsändning-
arna: Gomorron Sverige i SVT, 
Nyhetsmorgon i TV4 och P1 
Morgon i Sveriges radio.

Förlorade till SD
På väg från Sveriges radios 

scen till regeringsmötet som 
hölls på landshövdingens resi-
dens på Strandgatan frågade 
Expressen om regerandet blev 
som han tänkte sig det:

– Det har tagit tid för val-
rörelsen 2014 att ta slut i Sve-
rige, det har varit väldigt pola-
riserat.

I valrörelsen målade både 
Miljöpartiet och Sverigedemo-
kraterna upp den andre som 

sin huvudfiende. Målet för dem 
båda var att knipa tredjeplat-
sen i svensk politik.

SD vann den kampen – över-
lägset.

Inte ett lyckat fokus
Gus-

tav Frido-
lin med-
gav för 
Expressen 
i går att 
det tyd-
liga foku-
set på SD 
som deras 
motpol 
inte var 
lyckat.

– Ja, det 
jag lärt 
mig är att, 

även om man är så tydligt ide-
ologiska motpoler som vi är, 
så mår politiken bättre av att 
varje parti utgår från sig själv 
och vad det står för snarare än 
att prata mer om något annat. 
Det försöker jag lära mig av, 
sade Fridolin.

Bekämpa ojämlikhet
Efter regeringssammanträ-

det kallade Fridolin till press-
konferens vid Strand hotell för 
att berätta att regeringen ska 

bekämpa 
ojämlik-
heten 
i  skolan. 
Bland 
annat vill 
partiet 
sätta in 
insatser 
tidigt, och 
öka det 
statliga 
ansva-
ret för att 
höja skol-
resulta-
tet.

Valrörelsen 2014 håller äntligen på att ta slut för Gustav 
Fridolin.

MP-språkröret och utbildningsministern ångrade 
åtminstone en sak i valet – att de satte så starkt fokus på 
Sverigedemokraterna som deras motpol.

– Politiken mår bättre av att varje parti utgår från sig 
själv, säger Fridolin.

Fridolin fick
en rejäl läxa
07:08

07:40

Gustav Fridolin 
frågas ut av 
TV4:s Anders 
Pihlblad 
i  Nyhetsmorgon.

11:00

MP-språkröret, tillika utbildningsminstern, 
Fridolin berättar om regeringens nya satsning 
för att motverka ojämlikheten inom skolan.19:00

Gustav Fri-
dolin håller 
tal från 
Almedals-
scenen.

 I ALMEDALEN

Diamant 
Salihu
diamant.salihu 
@expressen.se

TEXT

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

MP-språkröret: ”Politiken mår bättre  
av att varje parti utgår från sig själv”

AUSCHWITZUTTALANDET
 MÅsa Romson säger i Sveriges 

Radio att Auschwitz låg i södra 
Tyskland. Vilket väcker reaktio-
ner på sociala medier om att 
Sveriges vice statsminister inte 
vet var det ökända koncentra-
tionslägret låg. 

 MKomikerna i Sveriges Radio 
spekulerar i att hon skämtade. 

 MRomsons stab meddelar att det 
inte var ett skämt, men att hon 
vet att det ligger i Polen och att 
”hon sa fel” 

 MEfter talet spekule-
rade Fridolin i att 
Romson var 
påverkad av 
värmen. 

 MÅsa Rom-
son har tidigare 
kritiserats för uttalanden om 
Auschwitz. I en partiledardebatt 
i  SVT i maj i år jämförde hon 
flyktingkatastroferna på Medel-
havet där tusentals människor 
drunknat med hur miljoner judar 
gasades ihjäl i Auschwitz under 
andra världskriget.

˚sa Romsons
stab meddelar:

”Hon sa fel”

Expressen 11 maj.

OLYCKLIGT UTTALANDE. Åsa Romsons språkrörskollega 
Gustav Fridolin tror att felsägandet kan bero på det varma vädret 
och att det var den femte intervjun för dagen. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

I ALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Lisa  
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO
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Uppvärmningen
 MPartisekreteraren Anders Wallner 

hade samlat en grupp som från 
scenen fick utvärdera regeringen. 
Sedan följde en poet som hade diktat 
bland annat om att hon ville ha skägg-
växt, och att hon kom ifrån apors 
revben, bland annat.

Publiken
 MFramför scenen satt bland andra 

bostadsminister Mehmet Kaplan, 
EU-parlamentarikern och tidigare 
språkröret Peter Eriksson och så 
klart Fridolins språkrörskollega Åsa 
Romson. Bakom scenen väntade 
Fridolins fru Jennie och deras bebis.

Attackerna
 MEtt väldigt snällt tal med få attacker 

mot politiska motståndare. Det när-
maste en attack MP-språkröret kom var 
när han tog upp den migrationspolitiska 
överenskommelsen från förra mandat-
perioden och valde att tacka några men 
inte alla av allianspartiernas partiledare.

MISSADE DU TALET  
I G˚R? SE HELA P˚  

När utbildningsministern 
Gustav Fridolin höll sitt 
Almedalstal i går kväll 
gjorde han som många 
av veckans tidigare talare 
och pratade om Islamiska 
statens härjningar. MP-
språkröret pekade på att terror-
gruppens framfart driver många 
på flykt och han betonade att Sve-
rige är ett land som ger människor 
på flykt en fristad.

I samma veva passade han också 
på att tacka några politiker på 
motståndarsidan – för deras ställ-
ningstagande i migrationspoliti-
ken. I bakgrunden finns den mig-
rationspolitiska överenskommelse 
som Miljöpartiet förra mandatpe-
rioden ingick med alliansreger-
ingen. 

Enda aktiva
– Jag vill tacka Fredrik Rein-

feldt, inledde Fridolin tackan-
den och riktade sig till den förre 
M-ledaren och 
statsministern.

MP-språkrö-
ret passade också 
på att tacka en nu 
aktiv borgerlig 
politiker – Annie 
Lööf:

– Jag vill tacka 
Annie Lööf  som 
visar att det fortfa-
rande finns borger-
liga röster som står 
upp för den politi-
ken.

Men sedan var det slut på 
tackandet till borgarna. 

De som inte fick tack var 
alltså nuvarande M-leda-
ren Anna Kinberg Batra, 

vars parti under hennes 
ledning bland annat föresla-

git tillfälliga uppehållstillstånd. 
Ingen tack gick till FP-ledaren 

Jan Björklund, vars parti tidigare i 
år bland annat föreslagit att perma-
nent uppehållstillstånd ska kopplas 
till att man kan försörja sig själv, 
och också skarpare försörjnings-
krav för anhöriginvandring.

”Avböjer att kommentera”
Inte heller den nya KD-ledaren 

Ebba Busch Thor fick något tack. 
KD-ledaren har sagt att hon ska 
profilera sitt parti i hårdare frå-
gor som just migrationspolitiken 
och hon har fått uppmärksam-
het när hon sagt att hon hoppas 
att flyktingströmmen till Sverige 
minskar om man inför tillfälliga 

uppehållstillstånd, 
som partiet före-
slår

”Vi avböjer 
att kommentera 
detta”, skriver 
Ebba Busch Thors 
pressekreterare 
Fredrik Hardt i ett 
sms till Expressen.

Expressen har 
sökt Anna Kin-
berg Batra och Jan 
Björklund för en 
kommentar.

Här är borgarna som MP-språkröret Gustav Fridolin tackar: 
Fredrik Reinfeldt och Annie Lööf.

Här är de som inte fick tack: Anna Kinberg Batra, Jan Björk-
lund och Ebba Busch Thor.

Skälet: Migrationspolitiken.
– Jag vill tacka Annie Lööf som visar att det fortfarande 

finns borgerliga röster som står upp för den politiken, sade 
Gustav Fridolin i sitt Almedalstal.

Hyllade C:s migrationspolitik
– men inte övriga Alliansen

Det är egentligen inget fel 
på Fridolins tal. Det är 
välskrivet och 
väldispone-
rat. 

Raderna om skolvalet, 
att det inte är valfrihet 
utan lotteri, klibbar sig fast. 
Ingen vill ju dra nitlotten. Visst mod 

krävs också för att hålla ett Almedals-
tal som bygger så mycket på att tala 

om det man själv vill, och inte 
vad de andra partierna 
gör för fel. Och att han 
överhuvudtaget 

tar något så 
otidsenligt som ”bildnings-
ideal” i sin mun ger honom 

pluspoäng i min bok.
Men ändå är det något som 
gör att det känns lite 
tråkigt, lite för duktigt. 

Fridolin präktiga framto-
ning skulle behöva 

några vassa skämt 
som visar på 
självdistans.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: ������������
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

VÆLSKRIVET 
& VÆLFORMULERAT

LITE FØR  
DUKTIGT

 I ALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Anna-Karin
Nilsson
anna-karin.nilsson 
@expressen.se

FOTO

Annie Lööf.

Fridolins tack 
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Det var nog MP:s lycka att det var Gustav Fridolins tur 
att tala i Almedalen. Han är enligt en undersökning av 
Novus fortfarande en tillgång för partiet. 

Åsa Romson är däremot ett sänke. Hennes tunga har 
en osannolik förmåga att slinka i publika sammanhang. 

I fjol lyckades hon i Almedalen framställa medelål-
ders män som ett stort miljöhot. 

Det är förvisso inte första gången i Miljöpartiets historia som 
det är stor kompetensskillnad mellan de två språkrören. Per 
Gahrton var mer begåvad än 
Ragnhild Pohanka. Birger Schlaug 
likaså jämfört med Marianne 
Samuelsson. Men även om MP 
tycks ha haft en del problem med 
sina kvinnliga språkrör – jag såg 
Eva Goës här i dag, hon var kanske 
ingen politisk Einstein heller – så 
har de Gröna ändå haft en av de 
mest begåvade kvinnliga politiker 
jag träffat under mina 30 år som 
politisk bevakare. Hon är också 
här, dock inte i partiets tjänst. 

Jag avser förstås Maria Wetter-
strand. Hon är inte bara sympatisk och superbright. Hon har 
dessutom gott politiskt omdöme. MP borde ha gett henne en 
statsrådspost. Men risken för de två nuvarande språkrören 
hade förstås varit att hon överglänst dem.

Miljöpartiet presterade veckans minst uppseendeväckande 
nyhet. Skolverket får i uppdrag att ta fram en fördelnings-
nyckel så att statsbidragen kommer till de skolor som behöver 
dem mest. Det sker inte 
i dag.

Det är säkert angeläget 
att staten styr hårdare. 
Men samtidigt är det 
andra beviset på en 
vecka på att kommu-
nerna missköter sin 
uppgift som huvudman 
för skolorna. Tidigare 
i veckan ansåg sig ju 
regeringen tvungen att 
se till att lärarna fick ett 
extra lönelyft. 

Det som är svårförstå-
eligt är att regeringen 
fortsätter att krafsa i 
marginalen i stället för 
att angripa huvudpro-
blemet. Det måste ju rimligen vara huvudmannaskapet.  
Fridolin var ändå självkritisk. Partiet misslyckades i val-

rörelsen att ge miljöfrågorna den plats de förtjänar. Valet 
i höstas gav bara 6,7 procent. I talet i går kväll hade språkröret 
kommit fram till att det behövs utvecklingsoptimism. Han har 
också i någon intervju sagt att partiet kanske framstått som 
alltför pessimistisk och alarmistisk 
i miljöfrågor. Återstår att se om han 
menar allvar. I kväll ansåg han att 
en modern miljöpolitik är utveck-
lingsoptimistisk. Så slutsatsen 
borde ju egentligen bli att partiet 
inte behöver ändra sig.

Men det kommer att ständigt dyka 
upp konkreta miljöproblem som 
ställer retoriken på konkreta prov. 
Här på Gotland finns Ojnaresko-
gen, där regeringen ska bestämma 
om den ska skyddas från exploate-
ring. Sen finns ju Vattenfall och 
brunkolet också. Dagens tyska 
regeringsbesked kan kanske lätta 
på huvudvärken men knappast 
utplåna den.

Väl så viktigt för MP kanske vore 
att överväga om man har råd att ha 
kvar Åsa Romson som frontfigur. 
MP fick hittills sämsta publik-

siffran. Till och med sämre än lilla 
KD. Ännu en krisindikation.

Humorn
 M Inte många skämt från 

Gustav Fridolins sida – då 
var poeten som 
värmde upp 
publiken 
före talet 
roligare.

Øverraskningarna
 MSnudd på minuspoäng – inga 
överraskningar. Att utbildnings-

ministern från ett miljöparti 
skulle prata om just 
skolan och miljön är 
så förutsägbart som 
det kan bli.   

SÖNDAG: 
Annie Lööf.

TISDAG: 
Ebba Busch Thor.

ONSDAG: 
Jimmie Åkesson.

FREDAG: 
Anna Kinberg Batra.

LÖRDAG: 
Jonas Sjöstedt.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

K-G Bergström: Har MP 
råd att ha kvar Åsa 
Romson som frontfigur?

K-G 
Bergström
k-g.bergstrom 
@expressen.se

POLITIK

Här sätter 
Getingarna 

betyg på talet

MÅNDAG: 
Stefan Löfven.

TORSDAG: 
Gustav Fridolin

Fridolin var 
ändå själv-

kritisk. Partiet 
misslyckades  
i valrörelsen att 
ge miljöfrågorna 
den plats de  
förtjänar. 

Åsa Romson och Gustav Fri-
dolin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Fridolins tack till Lööf
Poeten var 

roligare
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V̊ TTLAND!
Värmen tog Visby och Almedalen i besittning. 

Getingen beslöt sig för att inte lämna de överhettade Almedalen-
besökarna i sticket och tog med sig två frysboxar överfulla med glass 
ner mot stranden.

– Så här snälla getingar träffar man aldrig annars. I alla fall inte 
i    närheten av en Piggelin, sa Jenny Strömstedt. 

Getingen är en erkänt vän-
lig och omtänksam typ och 
när han såg hur Almedals-
besökarna svettades i vär-
men beslöt han sig helt 
enkelt för att sticka och 
köpa glass. 

Barn och vuxna svär-
made kring Getingen som 
frikostigt delade ut Pig-
gelin-glass till höger och 
 vänster på Visbys gator. 

Semesterglass
Tilltaget flög genast. 
Programledaren och 

Expressen-krönikören Jenny Ström-
stedt var snabbt framme och håvade in 
Getingen för att få sig en glass. 

Det var bara minuter kvar till sista 
direktsändningen innan semestern, så 
en glass passade fint. 

– Jag älskar att träffa Getingen. Så 
här snälla getingar träffar man aldrig 
annars. I alla fall inte i närheten av en 
Piggelin, 
sa hon. 

Vilken 
flygande 

start, tänkte getingen och vandrade 
vidare mot bryggan nere vid Kallbad-
huset där han såg några killar som såg 
glassugna ut. 

20 grader i vattnet
Det var Axel Green, 12, och Gabriel 

Bringman, 13, som tog sitt andra bad 
för dagen. 

Getingen stack åt dem var sin glass. 
–  Vi  b a d a d e 

imorse, då var det 
varmare. När vi 

badade nu var det lite kallare. Typ 20 
grader, sa de. 

”Lite för lite sömn”
Vid hamnen spatserade Edward 

Blom som för en tid sedan blev pappa åt 
sonen Melchior.

– Det har varit fantas-
tiskt. Lite för lite sömn men 
annars helt underbart, sa 
Edward. 

Sen blev det lite avslapp-
nat glass-surr.

Edward avslöjade för 
Getingen att han vanligtvis 
inte köper sin glass, utan 
gör den själv, eftersom han 
tycker att det lätt blir för 
mycket socker annars.

Sprit i glassen
Getingen blev inte alls 

stingslig, tvärtom mycket 
imponerad och bad att få receptet. 

– Fyra äggulor, tre deciliter grädde, 
ett par gelatinblad. Dessutom en del 
sprit. Har man inte socker i måste man 
höja fryspunkten. Sen kan jag smak-
sätta med choklad, hallon eller has-
selnötter. Man kan bli påverkad av allt 
i livet, men det är så lite så det är nog 
ingen fara att bjuda barn på skulle jag 
säga, även om det säkert finns de som 
är av en annan åsikt, sa Edward Blom. 

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

Välkommen till 

Almedalen kokar – då fylls Visbys stränder

KALLMEDALEN. Fjolårets politikervecka var ingen höjdare 
vädermässigt. Foto: SVEN LINDWALL

NU

D˚

Conny Hellqvist, 54, Stockholm: 

’’ Det var en jättegod glass! 
Jag har ätit glass varje 

dag runtom på glassbarerna. 
Allt har varit väldigt lugnt och 
trevligt hittills.

Det gäller 
att inte få 
solsting!

Getingen tog värmeböljan på 
 allvar, och gav sig därför ut för att 
kyla ner Almedalsbesökarna.

Glassen som hen bjöd på blev fort  populär. 
 Enkät: PASCAL ENGMAN & DIAMANT SALIHU Foto: LISA MATTISSON

Cora Schultes, 
6, från Köln 
i  Tyskland: 

’’ Det är 
varmt 

i  dag. Det bästa 
jag vet när det är 
varmt ute är att 
äta glass. Den 
här glassen var 
jättegod.

FINSMAKARE. Edward Blom lät sig bjudas på glass av 
Getingen – men avslöjade att han hellre gör sin egen. 
Ägg, grädde, gelatin och sprit är ingredienserna.
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Linn-Sofie Bro-
fjord, 16, Mjölby, 
Ramona Kla-
watsch, 22, 
Kumla, Natalie 
Siljemyr, 12, 
Amanda Siljemyr, 
15, Kumla, och 
Ewelina Brofjord, 
16, som alla är 
i  Almedalen med 
föreningen 
Familjehems-
möten. 

’’ Glassen 
gjorde min 

dag, säger Linn-
Sofie Brofjord.

Axel Green, 12, 
och Gabriel Bring-
man, 13, från 
Stockholm:

’’ Glassen 
smakade 

jättebra. Vi solar 
och badar, går runt 
lite här i Almedalen. 
Det roligaste hittills 
har varit seglar-
lägret jag åkte på, 
säger Gabriel. 

’’ Jag tycker 
det roligaste 

är att vara på 
Gotland, säger Axel. 

Frida Norborg, 12, 
Klintehamn, Ebba 
Jakobsson, 11, 
Klintehamn, Kendra 

Salas Wahlberg, 11, 
Sada:

’’ Jag gillar 
glassen och 

getingen, säger Frida.

’’ Glassen var 
god. Jag badar 

minst en timme varje 
dag när det är så 
varmt, säger Ebba.

’’ Det är som-
mar! Glassen 

var god och getingen 
gosig, säger Kendra. 

Elsa Wanek-Terry, 4, från Stockholm 
men på semester på Gotland:

’’ Jag går in i mitt tält eller i huset 
när det är så varmt.

Jenny Ström-
stedt, 42, 
journalist:

’’ Glassen 
smakar 

friskt och 
uppfriskande. 
Helt perfekt 
innan direkt-
sändningen. 
Min semester 
börjar om 
exakt tre 
timmar, så jag 
är väldigt glad 
över den här 
värmen. 

GLASSÆLSKARE. Visbyborna 
Jessica Herlitz, 22, och Julia 
Malachowska, 21, blev glada för 
glassen. ”Det var snällt – Getingen 
är väldigt söt”, konstaterar de.

SVALKANDE SKUTT. Lars 
Strömgren, 34, och Therese Kärr-
man, 41, är båda i Almedalen för 
jobb, men passade i går på att ta en 
paus i hettan. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

HETA SMHI-BESKEDET:
VÆRMEN H˚LLER I SIG
m SMHI utfärdade tidigare 
i  veckan en klass 1-varning 
för sydöstra Sverige fram till 
söndag. Temperaturen kan 
komma att hamna uppemot 
30 plusgrader. I Visby kom-
mer temperaturen under 
dagen att stiga till 25 plus-
grader, enligt SMHI. Under 
lördagen och söndagen stiger 
temperaturen ytterligare, till 
26 plusgrader.
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”Politiken har tappat i status,”

”Facebook måste  ta ansvar”

mM Varje dag möter du ministrar, 
parti ledare, generaldirektörer och 
debattörer i Expressens valstuga. 
mM Här är några av gårdagens 

deltagare  och debatter. ERIK ULLENHAG, 42, FP.

Min rädsla är att de 
fyra allianspartierna 
inte blir tillräckligt 
fria. 

SUSANNA POPOVA, 58, 
journalist.

Politiken har  
tappat i status.

KRÆVER ANSVAR. Expressens politikreporter frågar ut Mona Sahlin på Valstugans scen. Bland annat om vilket ansvar Facebook har för att stoppa terror-rekryteringen.                         ”Man borde kunna göra mer,” sa Mona Sahlin.

SNACK
från valstugan

SARA YAZDANFAR, 34, 
SSU.

Det är 
klart att 
ungdomar 
ska skylla 
på samhäl-
let. Det 
gäller att 
ge unga 
den utbild-
ning de 
behöver.
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”Politiken har tappat i status,”
Romanen kan 
användas för att 
diskutera allvarliga 
saker. Jag hoppas 
man vågar skriva 
den där romanen 
som Knausgård 
efterlyste – om en 
socialdemokrat 
som blir sverige-
demokrat. VIKTOR BARTH-

KRON, 29, journalist.

Risken när 
man skriver 
en roman är 
att verklig-
heten hinner 
ikapp det 
man försö-
ker göra 
satir om.

’

”Facebook måste  ta ansvar” DAGENS GÆSTER 
I VALSTUGAN – SE 
P˚ PLATS ELLER P˚

…och här är morgondagens program

KRÆVER ANSVAR. Expressens politikreporter frågar ut Mona Sahlin på Valstugans scen. Bland annat om vilket ansvar Facebook har för att stoppa terror-rekryteringen.                         ”Man borde kunna göra mer,” sa Mona Sahlin. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

10.00 Raka svar med 
  Aron Etzler (V) 

11.00 Gröning möter 
  Siv Öberg, Småföretagar 
  nas riksförbund och Mats  
  Eriksson, egen företagare.
11.30 Raka svar med   
  Tomas Eneroth (S)
12.10 Duell: Hur blir vi 
  jämställda på 
  arbetsmarknaden?
  Veronica Palm (S) och  
  Annicka Engblom (M). 
12.30 K-G analyserar 
  K-G Bergström, politisk  
  kommentator Expressen.
13.00 Raka svar med Ulf  
  Kristersson (M)  
13.30 Raka svar med 
  Cecilia Wikström (FP) 

14.00 Raka svar med 
  Maria Arnholm (FP)
14.30 Duell: Vinster 
  i välfärden 
  Jonas Sjöstedt, (V) och 
  Jan Björklund (FP). 
15.15 Raka svar med Jan 
  Björklund (FP)
15.45 Raka svar med Anna 
  Kinberg Batra (M) 

16.15 Gröning möter 
  Per Schlingmann (M) 
  pr-konsult och Sofia 
  Kacim, pr-konsult.
16.30 Raka svar med 
  Gudrun Schyman (Fi) 

17.00 Duell: Hur ska 
  utrikesfödda 
  enklare få jobb 
  Hanif Bali (M) och Ali   
  Esbati (V). 

10.30 Duell: RUT och ROT – bra eller dåligt? Niklas Wykman (M), 
riksdagsledamot, och Ali Esbati (V), riksdagsledamot.
11.00 Gröning möter Alexandra Charles, ordförande i 1,6-miljonerklub-
ben och 2,6-miljonerklubben.
11.30 Duell: Hur ska Stockholm hantera tiggeriet? Gita Navabi (Fi), 
gruppledare Stockholm, och Andrea Ström (M), kommunfullmäktigele-
damot Stockholm.
12.00 Duell: Vilken politik är mest jämställd? Gudrun Schyman (Fi), 
partiledare, och Maria Arnholm (FP), partisekreterare.
12.30 Raka svar med Jonas Sjöstedt (V), partiledare. 
13.00 K-G analyserar. K-G Bergström, politisk kommentator Expressen.
14.00 Raka svar med Rossana Dinamarca (V), kulturpolitisk talesper-
son. 

Jonas Sjöstedt duellerar mot Jan Björklund om välfärdsvinster.

Aron Etzler (V).

Tomas Eneroth (S).

Cecilia Wikström (FP).

Per Schlingmann (M).

En del av rekryteringen till ter-
rorgrupper som Islamiska sta-
ten sker på sociala medier. 

Men vad har sociala medier 
som Facebook och Twitter för 
ansvar för det som sprids på 
deras plattform?

Den frågan diskuterades 
i Almedalen – och Facebooks 
representant fick ta emot rejält 
med kritik.

– De har inte det enda ansva-
ret, men de har ett stort ansvar, 
säger Mona Sahlin som är 
nationell samordnare mot 
våldsbejakande extremism. 

”Berätta för omvärlden”
Enligt Christine Grahn, 

public policy manager på Face-
book, sitter anställda över hela 
världen med språklig, kulturell 
och sakkompetens för att gran-
ska material som användare 
försöker publicera. 

– Vi tillåter inte våldsskild-
ringar som hyllar terrorist-
brott. Däremot kan det finnas 
bilder på Facebook som är av 

våldsam karaktär där man för-
dömer ett visst våldsbrott – det 
är ett sätt för människor att 
berätta för omvärlden vad som 
händer, säger hon. 

”Enormt mycket pengar”
Men Mona Sahlin, Schibsted 

Publishings sociala medier-
strategiansvarig Ehsan Fada-
kar och Linus Gustafsson från 
Försvarshögskolan – ställer mer 
krav på Facebook som förra 
året hade råd att köpa Whats-
App för 130 mil-
jarder kronor. 

–  D e t  ä r 
enormt mycket 
pengar i Face-
book. Men de är 
väldigt hemliga 
i den meningen. 
Vi vet inte hur 
många som sit-
ter och jobbar 
med att stänga 
ner och iden-
tifiera de här 
sidorna. Det vet 

ju ingen. Men uppenbarligen 
är det ett problem och man 
borde kunna göra mer, säger 
Mona Sahlin. 

Hemliga grupper och terro-
ristkonton borde stängas snab-
bare, ansåg flera i panelen. 

Träffade företaget
– I slutändan måste Face-

book ta ansvar för sin platt-
form. Om Aftonbladet, Expres-
sen eller BBC hade använts för 
terrorrekrytering, då hade i 
stort sett Säpo stormat redak-
tionen och stängt ner våra ser-
var, säger Ehsan Fadakar.

Mona Sahlin träffade Face-
book för sex veckor sedan. Före-
taget har erbjudit sig att lägga 

ett internatio-
nellt möte om 
just de här frå-
gorna i Sve-
rige till hösten. 

– Jag har 
ingen aning 
vad det kan 
tänkas leda 
till. Man är 
uppenbarli-
gen tillräck-
ligt oroliga, 
säger Mona 
Sahlin.

Mona Sahlin går till attack mot Facebook. 
Miljardföretaget måste ta mer ansvar för att stoppa 

terror -rekrytering, anser hon.
– De har ett större ansvar än jag tycker att de tar, säger 

ex-ministern.

 I ALMEDALEN

Diamant 
Salihu
diamant.salihu 
@expressen.se

TEXT

Anna-Karin 
Nilsson
anna-karin.nilsson 
@expressen.se

FOTO

Mona Sahlin: Företaget borde göra 
mer för att stoppa terror-rekrytering
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Skandialoppet arrangerades 
i år för första gången under 
Almedalsveckan och med 230 
löpare som avverkade 4,2 kilo-
meter i arla morgonstund, var 
arrangörerna mycket nöjda 
efteråt.

Blev en stor succé
– Ohälsotalen i Sverige ökar 

och i år uppmärksammar vi frå-
gan genom att sätta Almedalen  
i rörelse. Skandia arbetar aktivt 
för att ge företag och privatper-
soner en bättre hälsa, säger 
Skandias Almedalsgeneral Sven 
Ljungberg.

– Almedalsloppet blev en stor 
succé så det här gör vi om. Kul 
att hälsointresset är så stort.

Snabbast bland toppolitikerna 
i loppet var Jakob Fors smed. 

Han sprang 4,2 kilo meter på 
16.41 minuter och kom på plats 
15 i herrklassen. Även Företa-
garnas vd Günther Mårder kom 
högt upp i resultatlistan med 
tiden 18.44. Bland damerna 
utmärkte sig Anna König Jerle-
myr (M) med tiden 24.29.

– Det känns så där. Allt bättre 
för varje sekund som går, konsta-
terade en utmattad Jakob Forss-
med efteråt.

”Inspirerande!”
Vann gjorde fastighetskonsul-

ten Christofer Salmén från Evi-
dens:

– Roligt att springa här  
i Almedalen och utmed havet. 
Inspirerande!

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

2 Gudrun 
 Schyman (FI), 67
Partiledare

 MMedgav i Expressens “Efter-
snack” i onsdags kväll att hon 
var hetare i Almedalen förra året. 
Men hon drar fortfarande mas-
sorna till Donners plats och kan 
varje dag casha in både jubel och 
applåder när hon kritiserar 
övriga partier för usel jämställd-
hetspolitik.

3 Cecilia Wik-
ström (FP), 49
EU-parlamentariker

 MPrästen, som blev riksdags-
ledamot och sen EU-parlamenta-
riker i Bryssel, har många 
strängar på sin lyra här  
i Almedalen. Hon slåss bland 
annat för romernas utsatta 
situation, talar om barnens 
rättigheter i EU, Greklandskrisen 
och jämlik hälsa.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1 Rasmus Törnblom (M), 25
Förbundsordförande för MUF

 MKritiserar gång på gång den egna partiledningen. “Gränsen är 
nådd”, skrev han till exempel när partiledningen kom med förslaget 
om tillfälliga uppehållstillstånd. I dag kritiserar han Moderaterna för 
att inte ha en tillräckligt bra jobbpolitik. Precis så ska ett ungdoms-
förbund agera. 

Är KD:s partiledarvikarie Jakob Forssmed snabbast i riks-
dagen?

I Almedalsloppet noterades han för en kanontid.

230 LØPARE. Skandia ville uppmärksamma ohälsotalen i Sverige med sitt lopp i Almedalen.

KD:s partiledarvikarie snabbaste politikern 

HÆR TAR KD
HEM LOPPET

Christofer Salmén vann loppet – 
Getingen står på kö för att gratta.

Getingen hejade på allt vad hen kunde, 
men var nöjd att slippa springa själv.

En trött kristdemokrat efter 
Almedalsloppet. Jakob Fors-
smed, partiledarvikarie, pustar ut efter en kanoninsats.

SAKNAR INTE DE SENA NÆTTERNA
För er som saknat utrikes-
minister Margot Wallström, 
S, i Almedalen kan Expressen 
berätta varför hon inte närvarar.

Möten med Estlands utrikes-

minister Kerry Kennedy och på 
UD går före.

Om hon kommit hade hon 
tagit upp en rad frågor:

– Den säkerhetspolitiska situ-

ationen i vårt närområde, den 
ryska aggressionen mot Ukraina 
samt hur vi stöttar och utveck-
lar samarbetet med till exempel 
Tunisien, är några ämnen som 
står högst på den politiska dag-
ordningen, säger Wallström i en 
kommentar.

Men det finns några saker 
utrikesministern inte saknar 
med Almedalen:

”Sena nätter och tidigare 
morgnar :)”, skriver utrikes-
ministern i ett sms. 

Hanna Jakobson
hanna.jakobson@expressen.se

Margot Wallström missar Almedalen i år, och är nöjd med 
att slippa de sena kvällarna. 

Margot Wallström. Foto: SVEN LINDWALL
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Elsa Alm, som är medlem i SSU, 
är intresserad av politik sedan 
sjuårsåldern och har besökt årets 
Almedalsvecka för att gå på semi-
narier och lyssna på politiker. 

Men inte bara. Hon har även 
tagit selfies tillsammans med 
totalt 17 politiker.

– Det tycker jag är roligt.  Jag 
tycker att politikerna är duktiga 

och det är kul att ha som minne, 
säger hon. 

Elsa Alm fångade flera av poli-
tikerna vid Expressens valstuga.

– Det var många som var där 
och det var kul att får träffa dem 
just där. 

Extra stolt över Löfven
En av bilderna är hon extra 

stolt över:
– Stefan Löfven. Han är den 

bästa. Som sosse är det extra kul 

att träffa honom också. 
Elsa Alm berättar att ingen av 

politikerna tackade nej till att 
vara med på bild och samtliga 
var trevliga, tycker hon. 

”Rätt tid”
– Det gäller att fråga vid 

rätt tid och inte när någon var 
tvungen att stressa iväg. Det var 
jag noga med. 

Har du något annat tips?
– Det är att våga gå fram till 

helt enkelt. 
Vad ska du göra med alla 
bilderna?
– Jag ska framkalla dem och 

sätta upp på väggen.
Kommer du tillbaka till Alme-
dalen nästa år? 
– Ja det klart. Då ska jag vara 

där hela veckan, säger Elsa 
Alm som nu är tillbaka hemma 
i  Göteborg. 

Rebecka Martikainen
rebecka.martikainen@expressen.se

Elsa Alm, 15, från Göteborg har träffat fler toppolitiker än 
de flesta under Almedalsveckan. 

17 av dem hamnade på en selfie tillsammans med Elsa 
Alm. 

Och en person är hon extra stolt över att ha tagit en bild 
med:

– Stefan Löfven. Han är den bästa. 

Elsa Alm, 15, från Göteborg har tagit  selfies med toppolitiker  
under Almedalsveckan: ”Ska framkalla och sätta upp på väggen”

EBBA BUSCH THOR, KD, PARTILEDARE. 
”Hon var väldigt snäll. Vi står långt ifrån 
varande i politiken men jag tycker om 
henne som debattör. Hon är duktig där.” 

STEFAN 
LÖFVEN, S, 
STATSMINISTER.
”Han är partiledare 
och statsminister, så 
det var extra kul. Han 
är trevlig. Vi pratade 
en liten stund. Jag sa 
att jag är medlem 
i  SSU och han sa att 
han tyckte det var 
kul med unga som 
var engagerade. 
Bilden tog jag vid 
Expressens val-
stuga.” 

ANNIE LÖÖF, C, PARTILEDARE. 
”Henne träffade jag vid Expressens valstuga. Hon 
såg lite besviken ut när jag sa att jag var SSU-
medlem. Det var ingen lång pratstund, men hon 
var snäll.”

MONA SAHLIN, S, NATIONELL SAMORDNARE 
MOT VÅLDSBEJAKANDE EXTREMISM.
”Vi fick en liten pratstund och pratade om den 
skola hon ska ha i  höst för politiker. Det hade 
varit kul att gå den skolan när jag blir äldre.” 

ÅSA ROMSON, MP, MILJÖMINISTER OCH 
VICE STATSMINISTER OCH GUSTAV FRI-
DOLIN, MP, UTBILDNINGSMINISTER.
”Den bilden tog jag under Stefan Löfvens 
tal. Jag har träffat Gustav Fridolin förut. 
Han kände igen mig, så det var kul.”

GUDRUN SCHYMAN, FI, PARTILEDARE.

JAKOB FORSS-
MED, KD, EKO-
NOMISK-
POLITISK  
TALESMAN. MED ACKO ANKARBERG JOHANSSON, KD, PARTISEKRETERARE.

Självklara politiker

ALICE BAH KUHNKE, MP, KULTUR- OCH MIGRA-
TIONSMINISTER.
”Hon är jätteduktig tycker jag. Det var kul, för när 
jag skulle ta en bild dök precis Stefan (Löfven) upp 
så det blev lite kaotiskt. Henne träffade jag också 
vid Expressens valstuga.”

Elsa Alm är en riktig fena på selfies. Här fångad på 
bild av Expressens fotograf Sven Lindwall medan 
hon tog en selfie med Alice Bah Kuhnke.

Selfie

17

UTBILDNINGSMINISTERN

Fler nyheter: KOLLA
EXPRESSEN TV 
I DIN MOBIL

UNG-
DOMAR. 
Är dagens 
unga lata? 
Debatt 
mellan Mats 
Persson, Fp, 
och Sara 
Yazdanfar, 
SSU.

EFTER-
SNACK.  
Eftersnack 
i  Almedalen 
– Miljöpar-
tiets dag.
Med 
Expressens 
Niklas 
Svensson.
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LUCA  
REICHENBER-
GER, 18, cello:
Har ni några 
fans?

’’ I dag var 
det 

några som såg 
att vi skulle 
spela och 
ropade ”där är 
orkestern” och 
sprang för att 
lyssna. Det var 
kul!

PER MALM 
PETERSON, 
53, slagverk:
Hur värmer 
du upp för 
en marsch?

’’ Jag 
mju-

kar upp 
lederna, 
dricker 
vatten och 
spelar upp 
i   skym-
undan.

JESSICA NYSTRÖM, 16, 
tvärflöjt:
Vilken musik gillar du mest att 
spela?

’’ Jag gillar marscherna. 
Det är fart i dem!

TRALLMEDALEN!
26 musiker med 11 olika 
instr ument  medverkar 
i  Expressens orkester som mar-
scherat genom centrala Visby 
vid lunchtid under Almedals-
veckan.

– Musiken förgyller tillvaron 
och piggar upp, säger dirigen-
ten Thomas Åstrand.

Gick in i hårdträning
När orkestermedlemmarna 

fick veta att de skulle spela 

för statsministern under 
Almedalsveckan gick de in 
i  hårdträning.

– Ungdomarna övade sten-
hårt inför det, säger Annika 
Ronngaard som leder orkes-
tern.

Orkester n,  Hultsfeds 
sommar orkester, består av 
ett helt gäng ungdomar från 
Hultsfred som sommarjobbar 
i orkestern. Musiken som spe-
las är publikvänlig musik med 

oväntade inslag. Den låt som 
väcker mest skratt är temat till 
Mupparna.

– Det blir en kul konstrast 
till marscherna, säger Annika 
Ronngaard och 
nynnar på låten.

Krävs fokus
T ro t s  d e 

humoristiska 
inslagen krävs 
stor koncentra-
tion och fokus 
för att genom-
föra en marsch, 
inte minst i den 
hetta som Visby 
har bjudit på.

– Man skär-

per till sig och visar sig från 
sin bästa sida säger Jessica 
Nyström, 16, som spelar tvär-
flöjt i orkestern.

Publiken sluter upp runt 
orkestern och 
många tar fram 
sina kameror 
för att föreviga 
orkestern.

–  D e t  ä r 
många som blir 
chockade över 
att det kommer 
en orkester mitt 
i allt, men alla 
ser glada ut, 
säger Thomas 
Åstrand och 
skrattar.

Ingen i Almedalen kan ha missat Expressens orkester.
Även Stefan Löfven uppskattade marschen som dagli-

gen paraderat genom Visby.
– Det är nästan som på första maj, sa han i samband 

med att han frågades ut i Expressens valstuga på tisda-
gen.

Alla surrar om Expressens nya paradgren

THOMAS ÅSTRAND,  
orkesterledare.

”Jag gillar 
marscherna”

 I ALMEDALEN

Elisabeth 
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO
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TRALLMEDALEN!

GUDRUN ROOTH, 65, 
pensionär och BERTIL 
ROOTH, 68, pensionär med 
LOWA, 3, HANNA, 10, 
LUKAS, 8:

’’ Det är ett jättebra 
inslag. Det gamla 

möter det nya. Det är det 
gamla, lite militäriska som 
inte är så vanligt förekom-
mande i dag. Jag tycker att 
det är häftigt, säger Gudrun.

’’ Väldigt festligt! Vi 
kommer 

hit varje dag 
och tittar på 
orkestern, 
säger 
Bertil. 

’’ Vi har tittat 
på geting-
arna, säger 
Lowa.

INSTRUMENTFEST. Expressens orkester har inte 
gått obemärkt på Visbys gator. Foto: SVEN LINDWALL

 MVeckans näst största mediesnackis är 
förstås utredningen som Alice Bah Kuhnke 
beställt. Hittills har utredningen, trots 
regeringens direktiv om att säkerställa 
journalistik för alla, inte initierat seriösa 
samtal med de grundlagsskyddade medier 
som utför den övervägande delen av 
denna publicistik. Det är obegripligt: redan 
den 24 maj skrev jag i Expressen om detta, 
men fortfarande har inget hänt. Det finns 
tid att agera, men klockan tickar.

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

1 Lars Ander kan sälja Aftonbladet
 MNWT-gruppens ägare är också tredje största ägare i Schibsted, 

som ju i sin tur äger Aftonbladet. I går berättade Ander i Dagens 
Industri att han inte skulle motsätta sig en försäljning av Aftonbladet 
till Bonnier, en intervju som slog ner som en bomb här i Visby bland 
Sveriges allra högsta mediechefer. A l l a pratar om den eventuella 
”Aftonbladetaffären”. 

Fakta är att Bonnier anlitat en bank för att räkna på Aftonbladets 
värde, men mer än så är inte bekräftat än.

3 Lovisa Bergstedt – mrs Almedalen

2 Anette Novak och utredningen

 MExpressen har flest 
programpunkter av alla 
mediebolag, men vår 
närvaro i Visby är inte 
bara valstugan. Utan 
också denna gratistid-
ning, gratis korvar på 
Donners plats, parad-
orkestern varje dag, 
”Eftersnack” i Skandia-
trädgården, getingen 
– och så vidare. Och 
Lovisa Bergstedt är vår 
projektledare. I går kväll 
tackade jag vår perso-
nal här i Visby under 
redaktionsmiddagen 
och då jublade alla åt 
Lovisa.

ÆGARE. Lars Ander motsätter sig inte en försäljning av Afton-
bladet till Bonnier. FOTO: NWT/MARCUS BRYNGELSSON
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FINT SOM SNUS. Tryckande hetta och trötthet 
i Visby – då valde många att steka vid poolen hos Skruf 
snus i stället. För att sätta fokus på tobaks politiken har 
Skruf valt det udda lobbyknepet att bjuda på en skön 
oas i utkanten av Visby. Här spelar artisten Karl Mar-
tindahl spontant vid poolen.

Visby torsdag

15.55

Så skapar du
en hållbar profil
för ditt företag

Cottover-kollektio-
nen finns i tio mo-
deller och i tolv 
olika färger. Hela 
kollektionen är till-
verkad i ekologisk 
och fairtrade-certi-
fierad bomull.

Nu utmanar New Wave Group 
hela den svenska textil-
branschen – med sin Svanen-
märkta Cottover-kollektion.

– Vi vill leda utvecklingen – 
och detta är något helt unikt, 
säger Peter Nyström, vd för 
dotterbolaget Hefa AB som 
ligger bakom lanseringen.

Det räcker inte att bara ta fram 
någon enstaka ekologisk eller mil-
jömärkt produkt längre. New Wave 
går via Hefa all-in och har tagit 
fram en Cottover-kollektion i tio 
modeller (herr- dam- och barn-
kläder i upp till tolv färger). Allt är 
tillverkat i ekologisk och fairtra-
de-certifierad bomull, och all poly-
ester kommer från återvunnet 
material. 

Cottover följer dessutom Global 
Organic Textile Standards krav för 
miljö och sociala villkor i produk-
tionen. 

Allt är Svanenmärkt
Samtliga plagg (byxor, t-shirts, 
piké- och luvtröjor) har därför 
klarat Svanens högt ställda miljö- 
och kvalitetskrav. 

– Utbudet av miljömärkta profil-
kläder är väldigt litet, men för 

företag som vill profilera sitt håll-
barhetsarbete är det nu äntligen 
lätt att välja rätt, säger Ulf  
Eriksson, ansvarig för Sva-
nen-märkning av textilier. 

”Hållbart i alla led”
Målgruppen är alltifrån små 
företag till stora kommuner … 
eller: faktiskt för alla som vill veta 
vad de klär på sig på morgonen!

Och varför.
– Vi vill tänka hållbart i alla led, 

från råvara till färdig produkt. Det 
är ett enormt och omfattande 
arbete med många fallgropar, men 
vi ska lyckas, säger Torsten 
Jansson, vd för New Wave Group.

Han gav uppdraget till Peter 
Nyström på dotterbolaget Hefa för 
snart ett år sedan – och nu har de 
nått sitt första mål.

– Jag tror att vi kan sätta press 
på våra konkurrenter så att även 
de kan sätta de här sakerna i 
fokus, och till sist kanske vi kan 
vara med och förändra en hel 
bransch. Inte bara vår egen pro-
duktion. Om vi skulle komma 
dithän, så betyder det faktiskt ett 
bättre liv för miljontals människor 
världen över, säger Torsten 
Jansson.

”För företag som vill profilera  
sitt hållbarhetsarbete är det nu 
äntligen lätt att välja rätt”

ANNONS



Preem Evolution Diesel (32% förnybar råvara) och Preem Evolution Bensin (10% förnybar råvara) sänker utsläppen av fossil koldioxid jämfört med fossil diesel och bensin.

VI VILL ATT FLER 
MILJÖSATSNINGAR

GÅR ÅT SKOGEN

Vi har sagt det förut, men vi kan inte låta bli att säga det igen: skogen 
är Sveriges oljereserv. Fantastiskt. För av den kan vi utveckla drivmedel 
för dagens och morgondagens fordon. 2011 lanserade vi Evolution 
Diesel med tallolja, en förnybar restprodukt från skogsindustrin. Och nu 
presenterar vi nästa stora genombrott – Evolution Bensin med tallolja. 
Så nu kan alla, oavsett vilken bil de kör, tanka lite grönare.

En lite grönare bensin är ett steg i rätt riktning. Men vi vill hellre 
ta enorma kliv. För att det ska kunna hända behöver vi långsiktiga 
spelregler från våra beslutsfattare. Fler miljösatsningar måste helt 
enkelt gå åt skogen.

Läs mer på preem.se/evolution

VÄRLDSPREMIÄR FÖR EVOLUTION BENSIN.
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HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Carina Lundberg Markow, 56
Chef för ansvarsfullt ägande, Folksam

 MHon är chef för Folksams ägarstyrning och drottning av den heta 
hållbarhetsfrågan under Almedalsveckan – och hett eftertraktad på 
olika seminarier. Hennes tempo i Visbys gränder är lika stort som 
drivet att skapa schyssta företag.

2 Torsten 
 Jansson, 52
Koncernchef New Wave Group

 MJansson lämnade Visby efter 
att ha lanserat det hållbara 
klädmärket Cottover och satt 
fokus på CSR-krav i offentliga 
upphandlingar. Han var nöjd med 
att ha fått med politikerna på 
tåget och hans tröjtryckeri i 
Visby har blivit succé.

3 Johan 
 Karlström, 58
vd Skanska

 MByggjätten har etablerat sig 
under Almedalsveckan och 
Karlström kommer nu hit med ett 
stort följe för att få med sig 
politikerna på företagets frågor. 
Smart.

Närings-
liv

Industrifamiljen Wallenberg har i generationer styrts av 
män.

Men i en öppenhjärtig intervju med Dagens Industri 
berättar nu familjens ledartrio att man öppnar för att en 
kvinna snart kan få en ledande position i affärsimperiet.

– De skulle förvåna om inte åtminstone någon kvinna 
i  nästa generation kommer att spela en ledande roll, säger 
Marcus Wallenberg.

Dagens Industri har lyckats 
samla de tre ledande medlem-
marna ur familjen Wallenberg 
för en längre intervju. Där berät-
tar Jacob Wallenberg, 59, Mar-
cus Wallenberg, 58 och Peter 
Wallenberg Jr, 56, om sina rol-
ler, både gentemot varandra och 
i de bolag som familjen kontrol-
lerar, i huvudsak genom olika 
stiftelser.

Stödjer nästa generation
I intervjun framkommer att 

ledartrion redan börjat planera 
för en generationsväxling.

– I dag träffas vi regelbundet 
med en grupp på drygt 30 ätt-
lingar, både från Sverige och 

familjens engelska 
sid. Vi försöker skapa 
olika sätt att stödja 
nästa generation 
i  deras professionella 
utveckling, säger 
Peter Wallenberg Jr.

”Tydlig värdebas”
Inom familjen kan 

man räkna till sju 
olika maktväxlingar 
i fem generationer. 
Nu öppnar man upp för att kvin-
nor kan komma att få en mer 
framskjuten roll i den hittills så 
mansdominerade ägarstruktu-
ren.

– Vår värdebas när det gäl-

ler kvinnor som företagsledare 
är väldigt tydlig och har drivit 
stora förändringsarbeten i den 
riktningen, säger Jacob Wallen-
berg.

Kritiska mot svensk politik
I intervjun i Dagens Industri 

riktar de också en känga till 
svensk politik, som 
de säger har en bris-
tande  förståelse för 
företagandets vikt 
i  samhället.

– Framgångs-
rikt  företagande 
är  grunden för att 
 generera skatte-
underlag för att 
behålla och utveckla 
vår välfärd, säger 
Jacob Wallenberg, 

och tillägger:
– Förtroendet för vad närings-

livet står för brister, på grund av 
naivitet.

Michael Töpffer
michael.topffer@expressen.se

Wallenberg 
öppnar för 
kvinnostyre
Generationers mansdominans på väg att brytas

NÆRA HÆLFTEN VILL HA ETT NYVAL

Av de 1 207 personer som tillfrå-
gats i en opinionsundersökning 
som Sifo gjort för Svenska Dagbla-
det ville 43 procent ha extraval.

Det är stora variationer mellan 
de olika partiernas sympatisörer.

Störst är viljan bland Sveri-
gedemokraterna: där vill hela 80 

procent se ett nyval. Önskan om 
ett extraval är också ganska hög 
hos alliansväljarna – där vill 57 
procent gå till valurnorna igen.

Rödgröna inte lika sugna
Bland de rödgröna finns önskan 

om ett nyval bara hos 11 procent.

Siffrorna  är från en slumprekry-
terad webbpanel. Frågan var ”Riks-
dagsvalet i höstas resulterade i en 
komplicerad parlamentarisk situa-
tion. Tycker du mot den bakgrun-
den att det borde utlysas nyval?”

Kevin Carlsson
kevin.carlsson@expressen.se

Fyra av tio svenskar vill ha nyval.
Det visar en Sifo-undersökning beställd av Svenska Dagbladet.
Men av M:s sympatisörer vill hela sex av tio se ett nyval.

Många svenskar vill rösta på 
nytt. Foto: SANNA DOLCK

FAMILJEFØRETAGARE. Jacob Wallenberg, Peter Wallenberg Jr och Marcus Wallenberg är de 
ledande medlemmarna i industrifamiljen Wallenberg. Släktens företag har i generationer styrts av män 
– men i nästa generation kan ett skifte vara på gång.  Foto: DAVID SICA/STELLA, ROGER VIKSTRÖM och SUVAD MRKONJIC

Dagens Industri i dag.
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2 Karl-Petter 
Thorwaldsson, 50
Ordförande LO

 MFackföreningstopp som adderar guld-
kant på Almedalen med 
sitt bullriga skratt. 
Nästan alltid munter 
och sätter gärna extra 
press på regeringen 
genom att uttala sig 
offentligt. 

Tajt med statsministern efter att de 
tidigare varit kolleger och sitter också 
med i partiets maktkärna, det verkstäl-

lande utskottet. 
Nästan lika 
självklar under 
politikerveckan 
i Visby som 
parti ledarna. 

Bjuder ofta på vackra trädgårdsbilder på 
Instagram.

3 Sverker 
Göranson, 61
Överbefälhavare.

 M I gårdagens tidning råkade Sverker 
Göranson få fel efternamn. Listans ska-
pare ber om ursäkt för missen. Och som 
kompensation får ÖB vara med i dag igen.  

Sverker Göranson tog kommandot över 
Försvarsmakten 2009 efter Håkan Syrén 
och har vid återkommande tillfällen stått 
i rampljuset – inte minst under höstens 
ubåtsjakt.

Driver Försvarsmaktens intressen lika 
kompromisslöst som en stridsvagn. Orsa-
kade en nationell kris för två år sen när 
han sa att Sverige inte ens skulle kunna 
försvara sig en vecka. 

Sticker ut i försvarets machokultur – har 
öppenhjärtigt berättat om hur han gick in 
i väggen 2013 och hur han varje dag 
mediterar för att förhindra att det sker 
igen.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

 MSlog tillsammans med SVT-kollegan 
Fredrik Lindström mina kolleger Niklas 
Svensson och Anna Dahlberg i Dagens 
Medias DJ Battle. Självklart en sur 
förlust, men man får ge Adelsköld kredd 
för hennes energi både i DJ-båset och 
i rutan. Mångsidig allkonstnär – komiker, 

programledare på SVT Plus, krönikör 
i Fokus och skriver om teknik. 

Berättar om hur hon mobbades som 
ung och råkade oavsiktligt hämnas på 
mobbaren i sann öga för öga-anda genom 
att råka lägga ut dennes namn på Twitter. 
Adelsköld pudlade och bad om ursäkt. 

1 Karin Adelsköld, 41
Komiker och programledare

Sitter med 
i verkställande 

utskottet

Tajt med Löfven.

Jag var där!
Almedalen 2015

Skapa din egna
Almedals-

t-shirt gratis

CottoVer Collection 
är certifierade med

Välj ett budskap nedan och skicka
sms till 0701-69 05 13. Du får tillbaka 

ett sms när din t-shirt är klar 
(ange storlek samt herr/dam)

[Företag eller namn] !!Almedalen 2015
[Företag eller namn] var där - Almedalen 2015 

Solen skiner på [företag eller namn] under Almedalen 2015
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BEKANTAS
BEKANTA

 MKid Severin började skriva i Expressen redan vid starten 1944 och var 
fram till sin död 2000 hela Sveriges kändisreporter. Nu är det andra som 
skriver, men ämnet är det samma: små och stora nyheter om känt folk.

 MTipsa oss: bekantas.bekanta@expressen.se

 MFi-ledaren Gudrun Schy-
man är självklart i  Visby.

Trycket på Fi är inte rik-
tigt lika stort i år som under 
supervalåret och efter EU-val-
vinsten. Men för att riktigt 
maxa exponeringen nöjer sig 
Schyman inte med Almeda-
len. Under torsdagen läm-
nade hon Visby för att hålla 
ett feministiskt brandtal på 
Peace and Love-festivalen 
i Borlänge men kommer till-
baka redan på fredagen.

Schyman får skynda 
sig mellan eventen

 Mejla tips och bilder till

almedalen@
expressen.se

 Mms:a bilder till

71717
Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

Nyhet: I går skick-
ade Schibsted ut 
ett pressmedde-

lande om att Camilla 
Jarlsby, koncerndirektör för 
organisationsutveckling, 
slutar efter mer än 20 år 
i Schibsted. Samtidigt 
fortsätter snacket om 
Aftonbladetaffären. Här 
i Visby är videoskärmarna 
i Aftonbladets tält trasiga, 
men om det blir ett köp av 
Bonnier kan nog TV 4 
hjälpa till med det nästa år.

 -
 KURSEN

Hettan 
i Almedalen 
stiger. Tempe-
raturen nådde 
strax över 24 
grader i går 
och varmare 
ska det bli. 
I Skandias 
trädgård frå-
gade vi: Vilket 
är ditt bästa 
tips för att 
svalka dig?

Ulf Adelsohn, 73, tidigare partiledare 
för Moderaterna

’’       Ta en dusch.

Malin Pellborn, 41, chef för varumärke och marknad på Skandia med 
Mathias Kallio, 45, Business manager Talentum, ansvarig för DJ-battlet 
och Sven Ljungberg, 49, Almedalens general, Skandia:

’’ Drick tre glas vatten för varje glas rosé.

Åsa Lindström, 47, enhets-
chef på SPV:

’’       Drick mycket vatten.

EFTERSNACK
i samarbete med

Norrköpings kommunalråd 
Lars Stjernkvist utnyttja 
möjligheten att trycka en 
rättvisemärkt t-shirt från 
Cottover. ”Det finns risk att 
den retar gotlänningar”, 
skrockade han.

VI S˚G…

 I ALMEDALEN

Elisabeth 
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

Carolina Neurath, 29, 
ekonomijournalist på 
Svenska Dagbladet 
med Niclas Engsäll, 39, 
creative director och 
bebisen Judith:

’’       Bada. Det är 
skönt!

Sofia Bennet, 42, press-
ansvarig Region Skåne (till 
höger) med Ann Heberlein, 
45, författare och professor 
i etik:

’’  Jag kollapsade fak-
tiskt efter att ha 

druckit för lite vatten. Så vi 
har hällt i oss vatten i dag. 
Vi har hängt vid poolen och 
inte ansträngt oss så 
mycket. Man ska inte 
anstränga sig för mycket för 
det blir snart varmt igen. Då 
kan man anstränga sig igen.

Johan Barrefelt, 39, 
complainingchef Skandia: 

’’ En havspromenad 
i brisen kyler dig 

snabbt.

Varma vimlare  i

Gudrun Schyman.
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Dagens TEKNIKSTRUL
Aftonbladets bild-
producent Sara 
Brehmer hade 
problem att få ut bil-
den på storbilds-
skärmen efter 
lunch. Någon timme 
senare drabbades 
även Expressens 
skärm, som är något 
större, av solsting 
och de flinka skärm-
fixarna från Hyrdata 
fick rycka ut.

Frilansjournalisten 
Gunilla Kinn Blom och 
maken Edward Blom, 
gastronom och kultur-
historiker, med sex 
veckor gamla sonen 
Melchior Blom, vet hur 
man skyddar sig mot 
värmen. Knepet är hatt.

– Jag drabbades av 
solsting en gång i Mosel. 
Det höll i sig i fyra dagar, 
säger Edward som trots 
värmen håller på stilen. 

Dagens HUVUDBONAD Dagens LENA MELLIN

KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
TORSDAG

 MPå minglet i Skandias trädgård kan du varje kväll 
följa Eftersnack – antingen på plats eller live på 
Expressen TV – med bland andra Expressens politik reporter 
Niklas Svensson och Expressens politiska kommentator  
K–G Bergström.

 MHär är höjdpunkerna från gårdagens Eftersnack.

Ulrica Schenström, 43, pr-konsult:

’’    Drick mycket vatten, ät regel-
bundet och hitta skugga.

Staffan Dopping, 59, kommunika-
tionskonsult, tidigare programledare:

’’ Skuggan har varit sval, åtmins-
tone fram till i dag.

Åsa Sandberg, 35, vd A win win 
world:

’’     Ta ett bad. Det är iskallt, men 
det är bra när man är akut 

kokhet.

Anders Bergman, 54, ordförande Easton med Viktoria 
Bergman, 50, styrelseledamot Vattenfall: 

’’ Varannan vatten till vinet är bra, sen gäller det 
att hålla sig nära tillställningar som har skugga.

Göran Espelund, 50+, vd Lannebo Fonder:

’’ Ta ett bad!

Lars-Ivar Svensson, 54, Skandias sparexpert:

’’ Bada. Jag badade efter Almedalsloppet. Det 

kändes bra!

K-G Bergström om Gustav 
 Fridolins tal:

’’ Det var tur för Miljöpartiet att 
det var Fridolins tur att stå på 

scen. Han är fortfarande en tillgång 
för partiet. Åsa Romson är däremot 
ett sänke. Under våren har hon visat 
en osannolik förmåga att låta tungan 
slinta i publika sammanhang.

Isabella Lövin, 52, bistånds-
minister om Romsons lämp-
lighet som språkrör:

’’ Hon är en mycket kompetent 
miljöpolitiker med stor energi. 

Hon ska ha respekt och cred för sitt 
arbete. Vi får utvärdera hennes 
gärning senare.

Lorentz Tovatt, 25, språkrör 
Grön Ungdom om MP:s opinion:

’’ Vi stod inte riktigt upp för 
miljöpolitiken under valrörelsen. 

Vi skulle ha visat upp den som en ädel 
klenod. Vi vågade inte riktigt prata om 
våra förslag.

Ulrica Schenström, 43, 
PR-konsult om MP:s roll 
som regeringsparti:

’’ Som regeringsparti 
måste de ta större 

ansvar för exempelvis utrikes-
politiken och försvarspolitiken 
än de gör nu.

Peter Eriksson, 56, tidigare 
språkrör för MP, om att allians-
partierna skrev under Decem-
beröverenskommelsen:

’’ Jag tror att det finns personliga 
saker i politiken som man inte 

ska underskatta. Moderaterna hade 
ingen partiledare i det läget. Det är 
skakigt att acceptera nyval då.

Möte på gatan med före detta 
finansministern Anders Borg.

Elisabeth Thand Ringqvist, 
43, ordförande Svenska 
Riskkapitalisterna:

’’ Gå till en ruin. Ruin-
skuggan är riktigt sval.

Varma vimlare  i Trädgården

Ulf Adelsohn, 73, tidigare 
partiledare för Moderaterna, 
om Åsa Romsons retoriska 
snedsteg:

’’ Det är klart det var idiotiskt 
att säga som hon sa. Men 

lämna det nu och gå vidare till 
sakfrågor som har betydelse.
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Region Västerbot-
ten bjöd in till sitt 
årliga mingel med 
mysig hemma 
hos-känsla i sann 
Västerbotten-
anda. Gästerna 
bjöds på det bästa 
av Västerbotten i 
form av mat och 
aktörer.

Vad är det mest 
unika du har gjort 
i dag?

Irmeli Krans, hemlig ålder, vd 
Kransdraken, Jonas Lindkvist, 
35, ägare Centura:

’’  Jag har ätit lunch med 
Ardalan Shekarabis bebis. 

Hon var bedårande! säger Irmeli.
– Det är min första dag här, så 
bara att komma hit är unikt, 
menar Jonas.

Anna Kelly, 47, expert på offentlig digitalisering, PwC:

’’ Jag stängde av mingelradarn och drog mig undan 
en timme och la mig och slumrade. Då kunde jag 

smälta alla fantastiska intryck.

I ALMEDALEN

Elisabeth 
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se

Anna-Karin 
Nilsson
anna-karin.nilsson 
@expressen.se

Anna Lefevre Skjölde-
brand, 46:

’’ Jag har givit 
regeringen råd 

om hur man ska 
digitalisera vården.

Ebba Östlin, 44, kommunstyrelsens vice ordförande  
i Botkyrka:

’’ I natt var jag på DJ-battle. Det var en fantastisk 
efterfest. Gabriel Wikström var DJ på riktigt.

”Ardalan Shekabaris 
bebis var bedårande!”

Joakim Bogdanoff, 53, chef för 
Svensk Energi:

’’ Jag var nere i hamnen där 
de har en vagn som handlar 

om screening. Den kollar efter 
bröstcancer men har även kapaci-
tet att kolla efter benskörhet. Jag 
pushade för frågan på Facebook.

Hans Kreisel, 50, 
koncernchef Skel-
lefteå Kraft:

’’ Jag har köpt 
min första 

strutglass för 
sommaren. 

Andreas Löwenhöök, 31, oppositionsråd (M) Skellefteå kommun:

’’ I går sprang jag i alla fall 
Almedalsloppet. Det var ett kul initiativ och kul att göra någonting utöver alla seminarier.

”En fantastisk 
 efterfest!”

Mysig hemma hos-känsla 
på Västerbottensvimmel

Camilla Wagner, 47, partner  
i Managemant by Kerstin och 
Petra Nedfors, 42, partner  
i Managemant by Kerstin:

’’ Vi har gett ett semina-
rium som Försäkrings-

kassan ordnade. Det hand-
lade om att sjukskrivning inte 
ligger i könet.
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Emilie Erhardt, 31, senior consulting manager på Philips health care transformation services och 
Martin Winiarski, 35, entreprenör:

’’ Vi har hållit en fantastisk paneldiskussion tillsammans med Västerbotten och pratat om hur 
vi kan förbättra vårdmiljön vid psykiatriska kliniken.

Lars Wallrup, PR-strateg:

’’ Jag var på ett enormt bra seminarium på Region Västerbotten. Det handlade om innovation och sjukvård.

”Tinder är lite som en 
nyöppnad restaurang”
Många har i år vänt sig till Bekantas Bekanta och ställt frå-
gan:

Hur gick det för Viggo Cavling på Tinder?
Expressens Almedalenredaktion har tagit reda på svaret.

”BØRJA ’LAJKA’ LITE”. Instagram är att föredra, menar Cavling.

– Tyvärr är Tinder lite som en 
nyöppnad restaurang, först är 
det hett och kvalitét, sedan kom-
mer det en drös med folk och stäl-
let tappar, konstaterar Viggo.

Det var en tidigare Almedalen-
vecka som Viggo Cavling, som 
”early adapter”, 
berättade om dej-
tingsajten Tinder 
på ett närmast 
nyfrälst sätt.

Rekommenderar Instagram
I dag är han inte lika upprymd.
– Jag skulle nog rekommen-

dera Instagram i stället. Man 
kan börja ”lajka” lite där, fram 
och tillbaka – och sedan ta det 
vidare.

Viggo har just avslutat sin tv-
serie som linjekock på kändis-

täta restaurang Riche i Stock-
holm. Nästa plan är en serie om 
att bli mäklare på 100 dagar.

Förutom det bloggar Resumés 
förre chefredaktör på Dagens 
Media.

– Det är skönt att kunna välja 
fritt och slippa 
skriva om sånt 
man ej tycker om 
– som reklam.

I sitt senaste 
inlägg rasar Viggo mot DJ Battle: 
”Skämskudde är bara förnamnet 
på denna dumhet”.

– Jag stämde av med (Fred-
rik) Svedjetun innan, och det 
var inga problem, säger Viggo, 
apropå att Dagens Media är 
arrangör.

Magnus Alselind
magnus.alselind@expressen.se

Almedalen-tidningen förra året...

Man kan börja 
’lajka’ lite där

GRØNINGS SELFIES

Almedalen 
i sakta mak
Det var varmt i Almedalen i går. Folk gick sakta på gatorna, men 
ändå hände det en del. Jan Björklund kom till stan, jag mötte 
honom vid incheckningen på Visby hotell. Han lovade att hålla 

ett bra tal på söndag. 
Jag träffade ordförandena för båda lärar-

förbunden på mingel med jättegoda alkohol-
fria drinkar. Sedan träffade jag på Dominika 
Peczynski. Hon bjöd på lunch i organisatio-
nen Iris regi. Där fick gästerna äta som icke 
seende. 

Jan Björklund nyanländ till Visby och 

siste talare ut i årets Almedalenvecka.

Dominika Peczynski i vimlet i Almedalen jobbar med organisationen Iris och lunchar i mörker. Prova – det är en speciell upplevelse.

Susanna Popova, Morris och jag pratade om 

kungafamiljen i dag i Expressens valstuga. 

Varför finns det ett sådant stort behov av kän-

disar och kungligheter. Vi kunde konstatera att 

inget riksdagsparti, inte ens vänstern, vill 

avskaffa monarkin.

Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksför-
bund, var på Lärarförbundets mingel. Han 
väntade på Gustav Fridolin. 

Johanna Jaara Åstrand, journalistförbundets ordförande Jonas Nordling och TCO:s kansli-chef Torbjörn Bredin.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

Vill förbättra 
vårdmiljön
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Idrottsministern Gabriel Wikström (S) fick se sig 
besegrad av finansminister Per Bolund (MP) 
i basket i går. 

De båda ministrarna ställde upp i en match med 
ungdomar som Svenska Basketbollförbundet, 
SBBF, arrangerade. 

 Svenska Basketbollförbun-
det, SBBF, driver projek-
tet ”Välkommen hit”, som 
vänder sig till ensamkom-
mande flyktingbarn. I går 
anordnade förbundet en 
basketmatch i Alme dalen. 
De två ministrarna Per 
Bolund och Gabriel Wik-
ström ställde då upp mot 
varandra i var sitt lag. 

– Det är en fantastisk 
verksamhet de bedriver, så 

då vill vi möta upp. Det är 
skitkul, säger Per Bolund. 

Det blev till slut hans lag 
som vann matchen. 

– Det märktes att Bolund 
har spelat länge och att jag 
inte har gjort det sedan 
i skolan. Men killarna vi 
spelade med var fantas-
tiska, säger Gabriel Wik-
ström. 

Rebecka Martikainen
rebecka.martikainen@expressen.se

Wikström sist på b llen

MINISTERDUELL. Finansminister Per Bolund 
gör en framstöt. Idrottsminister Gabriel Wik-
ström attackerar från vänster. Foto: SVEN LINDWALL

LÆGE. Per Bolund tar sikte på korgen.

KOLLEGER & KOMBATTANTER. 
Gabriel Wikström och Per Bolund.

Moderaterna laddade upp inför sin dag med ett somrigt träd-
gårdsmingel.  Anna Kinberg Batra höll ett litet, informellt tas och 
gästerna bjöds på bubbel.

Bekantas bekanta passade på att fråga gästerna  
vad man ska ha på sig i Almedalen. Enkät: HANNA JAKOBSON

 Foto: SVEN LINDWALL

TOMAS TOBÉ, M, parti-
sekreterare: 

’’ Lite somrigt. Skönt och 
inte för varmt. 

PER WESTERBERG, före detta talman i riksdagen:

’’ Sommarklädd. Jag brukar alltid vara 
fritidsklädd. Det brukar vara så varmt som 

det är just i dag och då är det skönt att slippa allt 
annat. Normalt är kavaj praktiskt eftersom man 
får rum med mobiltelefon och annat. Men är det 
varmt är det banne mig inte skönt. 

ANNA KINBERG BATRA, M, part i           - 
ord förande: 

’’ Skönt och inte för varmt.

ELISABETH SVANTESSON, M, arbets-marknadspolitisk talesperson: 

’’ I något man trivs i, en bekväm klän-
ning eller byxor och topp. Jag har ofta klack men här på kullerstenarna får man ha kilklack. 

oderata minglares modetips



FREDAG 3 JULI 2015 BEKANTAS BEKANTABEKANTAS BEKANTA 29

Prime har gjort sig kända för att arrangera eftertraktade 
mingel. Rosévin, en spännande gästlista och en trevlig 
trädgård är några av ingredienserna i Primes mingel. 
Men vad är egentligen det viktigaste?

ELISABETH DAHLIN, 57, generaldirektör för Rädda Barnen:

’’ Folk som är nyfikna.

SIRPA FRANZÉN, 48, presschef Säpo:

’’       Ens egen förmåga att våga gå fram och hälsa och fråga.

CLAES HULTING, 58, docent på Karolinska universitetssjukhuset:

’’      För mig som sitter i rullstol är det bra med någonstans att 
sitta så jag inte får ont i nacken. Annars är det bra om man 

kan hitta en person som kan förändra ens sätt att se på livet.

CHRISTER FUGLESANG, 58, astronaut, med Lisa Fuglesang, 60:

’’ Kul människor och gott vin.

Enkät: ELISABETH LIDÉN Foto: ANNA-KARIN NILSSON

ROSÉ OCH SPÆNNANDE GÆSTER 
PRIMA MINGELINGREDIENSER

Vad är det 
 viktigaste inslaget 

vid ett mingel?

PER BILL, M, nybliven landshövding i Gävleborgs län:

’’ Som man känner. 

m Arbetsmarknadsminis-
ter Ylva Johansson (S) fick 
en rejäl utmaning i går. Det 
var fackförbundet Kommu-
nal som arrangerade styrke-
övningen, för att rikta upp-
märksamhet mot underskö-
terskornas arbetsbelastning. 

TUNGT NAMN P˚ 
TUNGT UPPDRAG

’’ Lämnar skogen, lugnet 
och Västerbotten för 

att resa till trängseln, tyck-
arna och Almedalen.

Jonas Sjöstedt gör sig 
redo  för Vänsterpartiets 

dag  i  Visby.
Sjöstedt.

’’ Avrundade Almedalen 
2015 med saffrans-

pannkaka samt lyssa på 
kulturministerns tankar om 
yttrandefrihet. Nu semester!

Jonna Sima, kulturredaktör 
på tidningen Arbetet, lämnar 

ön efter en intensiv vecka. Sima.

ULLA HAMILTON, vd 
Friskolorna: 

’’ Shorts. 

”Som man  
känner”
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NAMN: Anders Thornberg.
ÅLDER: 55 år.
BOR: I Stockholm.
FAMILJ: Fru och två vuxna barn.
YRKE: Generaldirektör på Säpo.

När tänkte du senast ”nu skiter jag i allt, 
flyttar till Indien, börjar med yoga och 
gifter mig med en hajfiskare”?

– Jag tänker aldrig så att ”jag skiter 
i allting”, även om jag står för stora 
ut maningar. Mitt sätt att jobba med mig 
själv är modern och konst och jazzmusik. 
När det är tufft ibland kan jag lägga mig 
på golvet hemma och med hörlurar lyssna 
på en jazzskiva eller gå på en utställning 
på Moderna muséet.
Vilket samtalsämne snöar du in på lite för 
ofta när du är berusad?

– Jag är aldrig berusad. Jag är i tjänst 
24/7. Jag är skyldig att vara tillgänglig 
dygnet runt.
Vem är det kändaste person du träffat?

– Jag träffar många statschefer och 
många andra i mitt yrke. En av de 
senaste, detta år, är John Kerry. 

Vilket är det konstigaste 
telefonsamtal du fått?

– Det händer mycket 
konstiga saker i världen 

Säpo måste hantera. Jag får 
en del förvånande 
telefonsamtal och sms. 
Men vad de rört sig om 
kan jag inte berätta.

ANDERS THORNBERG

FYRA FR˚GOR

Anders Thornberg är general-
direktör för Säpo.

För Expressen berättar han om 
avvärjda terrorattentatplaner, ryska 
spioner, rehabilitering av IS-terro-
rister och synen på sitt eget jobb.

– Jag tycker att det är det finaste 
jobb man kan ha i Sverige, säger 
han.

För en vecka sedan attackerades turis-
ter i Tunisien, en fabrik i Frankrike och 
en moské i Kuwait. IS har tagit på sig 
samtliga attentat. Hur nära är vi något 
liknande i Sverige?
– Det är ett förhöjt hot. Det finns ett 

begränsat antal individer som har avsikt 
och förmåga i Sverige, vi har bra kontroll 
på dem. Vi kan inte garantera att det inte 
kan hända i Sverige. Vi har sett det i Dan-
mark, i Frankrike, ett försök i Belgien där 
man lyckades avvärja det i absolut sista 
stund. Vi kommer att få leva med terror-
hotet under en lång tid framöver. Det kan 
inträffa, men man ska inte som allmänhet 
gå omkring och vara orolig.

Det har diskuterats att återvändande 
IS-terrorister ska erbjudas rehabilitering 
med skattefinansierade medel. Dess-
utom vill man erbjuda dem jobb och 
psykologhjälp för sina traumatiska 
upplevelser. Är detta bra eller dåligt?
– Jag har egentligen ingen synpunkt på 

det. Vi har känt oss väldigt ensamma på 
Säpo, för några år sedan tog ingen terror-
hotet riktigt på allvar. Vi var ofta den för-
sta och sista kontakten som många av rese-
närerna till Syrien hade. Vi har fått större 
hjälp. Framför allt genom satsningen 
regeringen gjort på terror strategi, genom 
en nationell samordnare för våldsbeja-

kande extremism, Mona Sahlin, som job-
bar både med vänster-, höger- och religiös 
extremism. Kommuner, landsting och reli-
giösa organisationer, idrottsrörelsen. Alla 
goda krafter måste hjälpa till. Vi på Säpo 
kommer inte klara det om antalet indivi-
der som reser eller radikaliseras ökar. Det 
viktigaste är att Säpo inte är någon åsikts-
polis, vi bryr oss inte om vad man säger, så 
länge man inte säger eller gör 
något brottsligt. Vilka meto-
der man använder är en poli-
tisk fråga, vi sysslar inte med 
politik utan med brottsbe-
kämpning.

Kan rehabilitering och 
sysselsättning vara ett sätt 
att förhindra människor att 
inte utgöra ett hot mot Sverige?
– Jag tycker jag att politiker och andra 

goda krafter ska bedriva den politiken 
och avgöra vad man ska göra i det skedet. 
Erfarenheten säger, generellt, att brotts-
lingar som dömts, ska återanpassas och 
rehabiliteras efter att de avtjänat sitt 
straff, så att de kommer in i sam hället och 
inte begår nya brott. Men det är kriminal-
politik som regeringen och politikerna 
ska sköta, jag är tjänsteman, min uppgift 
är att bekämpa brott.

I januari berättade du att ni avvärjt två 
terrorattentatplaner i närtid. Vad kan du 
berätta om dem?
– Jag kan inte säga något mer än det vi 

sagt tidigare. Inte för att vi vill undanhålla 
information, vi kan inte av sekretesskäl. 
Det handlar om att det finns individer 
med avsikt och förmåga som vi följer, vi 
har avbrutit terrorplanering. 

Finns det personer i förvar som en 
konsekvens av det?

– Vi pratar inte om enskilda fall. Rent 
generellt kan vi visa upp oss och tala om 
att vi vet vad de håller på med, då läm-
nar de landet. Det kan vara så att indivi-
der som på något sätt planerar terrorbrott 
också begår andra brott, då kan man ta 
dem på de brotten.

Hur många personer är buggade för att 
man misstänker att de kan planera 

terrorbrott?
– Det berättar vi aldrig. 

Det är i så fall en förunder-
sökning som pågår, det finns 
en förundersökningssekre-
tess. Vi har tidigare sagt att 
det finns 200 personer som 
är intressanta i terrorsam-
manhang. Av dem är det ett 

mycket begränsat antal som vi hela tiden 
övervakar. Av återvändarna måste vi 
bedöma alla initialt. Det räcker att det 
finns en eller två av dem som har avsikt 
att göra något för att vi måste vara dem 
på spåren.

Upp till vilken nivå i den svenska sam-
hällsapparaten har främmande under-
rättelsetjänst informatö-
rer?
– En underrättelseor-

ganisations högsta dröm 
är att få in någon i reger-
ingen, Säpo eller För-
svarsmakten. De skyr 
inga medel för att skaffa 
den information de behö-
ver. Men ju högre mål 
desto svårare är det.

Har det skett värvnings-
försök av Säpo-personal?
– Jag vill inte gå in spe-

cifikt på vilka områden det 

är. Men Säpo är ett väldigt hett mål natur-
ligtvis. Vi vet var den hemligaste, mest 
skyddsvärda informationen för riket finns. 
Och berättar för personerna som arbetar 
med den att det kan komma underrättelse-
officerare, att de inte får tala hemligheter 
i mobiltelefon, inte skriva hemligheter på 
internet.

På en pressträff i våras släppte Säpo en 
rapport med en bild på en rysk spion 
i Almedalen. Vad hände med mannen?
– Jag vill inte prata om den specifika 

mannen. Det finns tio länder som bedri-
ver olovlig underrättelseinformation 
i Sverige. Det största underrättelsehotet 
kommer för närvarande från Ryssland, 
men det finns också andra länder som 
utgör hot mot Sverige.

Västländer?
– Vi brukar säga att hoten mot Sverige 

är Ryssland, Kina och Iran. Men det kan 
ibland också finnas vänligt sinnade länder 
som behöver information. De allra flesta 
västländer har vi ett reglerat utbyte med, 
vi spionerar inte på varandra på det sättet.

Varför blir man generaldirektör för Säpo. 
Är det inte otacksamt, ni 
kan ju aldrig berätta om 
era framgångar?

– Jag tycker att det är 
det finaste jobb man kan 
ha i Sverige. Jag är otroligt 
stolt över jobbet, vad min 
organisation gör, över alla 
medarbetare som sliter 
dygnet runt för att skydda 
Sverige och demokratin. 
Det är ett jobbigt jobb, ett 
enormt ansvar. Jag sover 
gott om nätterna, men det 
är ett väldigt stort ansvar. 

Kriminal-
politik ska 

politikerna 
sköta, jag är 
tjänsteman, min 
uppgift är att 
bekämpa brott.

DET ALLRA HEMLIGASTE. Anders Thornberg är generaldirektör för en av Sveriges hemligaste myndigheter. Det finns 
mycket lite han kan säga om vad Säpo gör och har gjort, men en sak är han tydlig med: han gillar sitt jobb.

 I ALMEDALEN

Pascal
Engman
pascal.engman 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

John Kerry.  Foto: REX

 Jag är aldrig berusad, 
 jag är i tjänst dygnet runt

PASCAL ENGMAN möter Anders Thornberg



CERTIFIERADE PROFILKLÄDER

VÄLJ ATT 
SYNAS 
OCH GÖRA 
SKILLNAD
Våra kläder är effektiva budbärare och 
säger något om vilka vi är därför ska du 
välja profilkläder med omsorg. Det du väljer 
att ha närmast kroppen har en avgörande 
betydelse för miljön och din hälsa, men 
också för människors arbetsvillkor.

Ditt budskap blir ännu tydligare när du 
väljer att ta ansvar. Välj CottoVer för 
en god sak. Tillsammans gör vi skillnad!

CERES-0201

Alingsås Almedahls | Anderstorp Lopus | Anderstorp Freemax | Arlandastad De Facto | Arvika workdesign | ARVIKA Keltox | Bollnäs Skoglund Reklam | Borlänge Sven Fröberg | Borlänge Tryck Till Screen
Borås Wackes | Borås SOSAB Ocay | Broby Jerå Agentur | Bromma Daylight | Bromma Twice Promotion | Båstad Brand New | Ceba Ceba | Dvärsätt Mediaform  | Eskilstuna Clijo Fashion | Eskilstuna Profeel
FaGersta Indoor sports & print | Falköping Winlöfs | Falun Protex i falun | Falun Ett fyrfaldigt leve | Farsta Brand Factory Farsta | Farsta Olsson & Co | Gnosjö J son  | Gällivare KE Reklamtryck | Gävle IP Hjelte
Gävle Deltab | Gävle 4sign Ko Lars | Göteborg Marc | Habo Ergon | Hallsberg LPT Reklam | Halmstad HaCo | Halmstad Ste! es profi lreklam | HEDEMORA CJ:S SCREEN  | HEDEMORA ENOCKSSON YRKESBUTIK 
Helsingborg United Driva Lehmanns | Helsingborg Holmer o Holmer | Hemse Gotland Bild Ram Tryck Peter Dahlgren | Hisings Backa Wallex | Hisings Backa Grolls | Hjo Bengtstorps Reklam | Hjälteby tjörns reklam
Huddinge Gewe | Hudiksvall HOUSE OF MARTENS | Härnösand Y Profi l Panorama | Hässleholm Peneton | Jönköping Mr Profi l | Jönköping Prevox | Jönköping Alpist  | Kalmar Kstinfoservice win2win | Kalmar Nöjab
Karlshamn Top Score | Karlskoga Arena Reklam | Karlskrona Fabriksboden | Karlskrona Nya RC Gruppen RC Reklam | Karlstad Myshkin | Karlstad millrock | Klippan A Tec Grafi ska | Kristianstad Fast Promotion
Kristianstad Waypoint | Kristinehamn MT Trading | Kungsbacka Broderiet | Laholm Ronex | Landskrona Magnidotter | Laxå Jareco | Lidköping New Promotion | Lidköping Göran Ryden Fsg  | Limhamn Broderiet
LIMHAMN CONNECT MARKETING AB | Linköping Profi lservice | Linköping Marknadsbyrån | Linköping Profi lpartner | Ljusdal Hultmans Profi l & Reklam | Ludvika Creative | Luleå Company Line | Lund Wackes
Lund EK PRINT | Löddeköpinge Felestad | Löddeköpinge Mediadisplay Malmö | Malmö MM Konfektion | Malmö Mickes reklam | Malmö Edde Reklam | Malmö Nordtrend | Mantorp Jerns Reklam | Mariestad 
Reklambolaget | Mora SÅ Kontorsprodukter | Motala Anders Wennberg | Motala CCH Reklam | Mölndal Brandpartner | Mölndal Olsson & Co | Mölndal Hamton | Mölndal / Malmö Flink  | Mölnlycke Lennart Nilsson
Nacka Rodenreklam | Norrköping TM Kontor | Norrköping Seombris | Norrköping Rich-Port | Norrköping Tools | Nyköping Pirat Reklam | Oxelösund Påhlssons Reklam | Partille Goodprint | PITEÅ Ulf Andersson Fsg
Ramlösa Bravo Profi l | Rosersberg Handelsfi rman Andersson | Sala ÖP Yrkesbutik | Saltsjö Boo Exakt Tex | Sandared Topline | Skurup Extra Tex | Skärhamn fi rst trade | Skövde Josab | Sollefteå Anders thor annonsmäklare
Sollentuna Westman o Co | Stockholm Ultra Screen | Stockholm FF PROFILREKL | Stockholm Nordea Masters | Stockholm Wackes | Stockholm Företagsprofi len LK | Stockholm A-One | Stängnäs Safe Strängnäs
Sundbyberg T & B KONSULT PROFIL&PRES. | Svanesund Jessicas Reklamtjänst | Sveg Härjedalens telemarketing | Sävedalen Mera Profi l | Söderhamn SBS Reklam | Södertälje q corner | Tierp PT Reklam 
Torsby Brand Factory | Tranås Goodwill | Trollhättan PH profi l | Trollhättan telbos | Täby Profi lkompaniet | Uddevalla Olympus | Umeå Svenska Reklamlagret Tupp Reklam | Upplands Väsby Mastino | Uppsala Wefi xit
Uppsala KN kontor | Uppsala textiltema | Vallentuna Profi l & Souvenir | Vimmerby Profi l & Kontor | Vinslöv Magnusson | Visby Visby Screen | Visby Visby Screen | Visby Väskinde Screentryckeri | Västberga Safe Västberga
Västerås Noble Art | Västerås Tack presentreklam | Västerås HMK | Västerås Azzcon Grp Profi lgiganten | Västra frölunda Cape Production | växjö 1:st Prom | Växjö Pr Active  | Växjö Seb Lins | Ystad Anderzson
Älmhult Fanhultstvätten | Ängelholm promotion o reklam | Ängelholm Dinos tryck | Örebro Rak Reklam | Örebro Reklampro! sen | Örnsköldsvik Procurator | Östersund Gabriel | Östersund Redema | Östersund Meri

Vänd dig till oss när du bestämt dig för att göra skillnad:
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ANNA KINBERG BATRA
m På fredagen har de flesta lobbyister, företag och 
organisationer åkte hem och fokus i programmet 
hamnar mer på politikerna. Anna Kinberg Batra 
jungfrutalar som moderatledare i Almedalen på 
kvällen, men börjar sin dag redan 07.35 från 
 Sveriges Radios öppna sändningsplats på Donners-
gatan. Hon kommer till Expressens valstuga 15.45 
men under dagen finns ytterligare åtta tillfällen att 
lyssna på Kinberg Batra – sök i Almedalsveckans 
kalendarie.

BIRGITTA OHLSSON
m I en tid med FP-kris i opinionsmätningarna 
 rivstartar kronprinsessan Birgitta Ohlsson sitt 
 program under Almedalsveckan på fredagen. På 
olika håll profilerar hon sig inom bistånd och 
 jämställdhet, näthat och barnslaveri.

GUDRUN SCHYMAN
m Feministiskt initiativ har bjudits in med arm-
bågen till Almedalsveckan på måndag när alla åkt 
hem, men det hindrar inte Gudrun Schyman från att 
tala på Donners plats vid 17.00. Till skillnad från 
andra småpartier som utnyttjar den talarplatsen är 
Schyman en riktig publikmagnet.
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S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

ALME-
DALEN
FREDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

07.35–10.00 10.30–12.15
07:35–07:55 Partiledarutfrågning  

Anna Kinberg Batra
Arr: P1- morgon, Sveriges Radio. Med: Anna Kinberg 
Batra, partiledare, (M). Johar Bendjelloul, program-
ledare, Sveriges Radio. Plats: Donnersgatan.

08:00–08:30 Dagens snackisar  
– kommunikation, samhälle och politik
Arr: Resumé, Sveriges kommunikatörer, Novus opi-
nion, Nowa kommunikation. Med: Claes de Faire, 
chefredaktör, Resumé. Ulf Bley, seniorkonsult, Nowa 
kommunikation. Cecilia Schön Jansson, vd, Sveriges 
kommunikatörer. Torbjörn Sjöström, vd, Novus 
 opinion. Plats: Kronstallgränd 4. Æ

08:00–09:30 Unga, sexualitet och post-2015- 
målen. Vad vill biståndsministern?
Arr: RFSU. Med: Maria Andersson, generalsekreterare, 
RFSU. Isabella Lövin, biståndsminister. Björn Anders-
son, senior politisk rådgivare, UNFPA. Astrid Gustafs-
son, LSU:s representant i FN:s generalförsamling, 
LSU. Anna Johansson Dahl, Youact.  
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. Æ

08:15–09:00 Är det kommunerna  
som stjälper, eller kan de hjälpa?
Arr: Business arena, Fastighetsnytt. Med: Moderator: 
Stig-Björn Ljunggren, statsvetare. Kenneth Hagström, 
samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun. 
Christoffer Järkeborn, head of public affairs, Skanska. 
Henrik Lindén, affärsutvecklingschef, Region riks NCC 
boende. Ulrika K Jansson, avdelningschef planerings-
avdelningen Stadsbyggnad, Örebro kommun. Plats: 
Supper, restaurang, Strandgatan 9. Æ

09:00–09:45 Bryr sig EU om barns rättigheter?
Arr: Europaparlamentet i Sverige, Rädda barnen. Med: 
Bodil Ceballos, europaparlamentariker, (MP). Cecilia 
Wikström, europaparlamentariker, (FP). Elisabeth 
Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Malin 
Björk, europaparlamentariker, (V). Soraya Post, 
europaparlamentariker, (Fi). Plats: Strandvägen 4.

09:00–09:45 Gråzoner mellan civila och  
militära insatser – hot mot bistånd  
och humanitärt arbete?
Arr: Folk och försvar, Rädda barnen, Svenska Afgha-
nistankommittén. Med: John Reinstein, Rädda barnen. 
Anna-Karin Johansson, Svenska Afghanistankommit-
tén. Birgitta Ohlsson (FP), utrikesutskottet. Jakop 
Dalunde (MP), försvarsutskottet. Johanna Mathias-
son, moderator, Folk och försvar.  
Plats: S:t Hansgatan 11.

09:00–10:30 Utrikesrapportering på nya villkor
Arr: Utrikespolitiska förbundet Sverige. Med: Brit Stak-
ston, digital strateg, Blank Spot Project. Martin Schibbye, 
journalist, Blank Spot Project. Nils Resare, journalist, 
Blank Spot Project. Plats: Kinbergs plats 8. Æ

10:00–10:30 Utfrågning: 
Aron Etzler, V

Arr: Expressen. Med: Aron 
Etzler, V, partisekreterare. 
Utfrågare: Rebecka Martikai-
nen. Plats: Hamngatan.

09:00–10:00 Så kan en arbetsmarknad  
för fler vardagsjobb växa fram
Arr: Svenskt näringsliv. Med: Åsa Storm, vd och 
grundare, Stormtrivs AB. Alice Teodorescu, politisk 
redaktör, Göteborgs-Posten. Susanne Spector, natio-
nalekonom, Svenskt näringsliv. Lydia Capolicchio, 
moderator. Plats: Hamngatan 3.

10:00–10:30 Partiledarintervju Jonas Sjöstedt
Arr: TT Nyhetsbyrån. Med: Reporter, TT Nyhetsbyrån. 
Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Plats: 
Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

10:00–11:00 Lyckliga skilsmässor på  
arbetsplatsen – finns det? 
Arr: Unik resurs. Med: Lasse Stjernkvist, kommun-
styrelsens ordförande Norrköping. Margareta Lycken, 
arbetspsykolog. Camilla Ruben, kanslichef, Svenska 
kyrkan. Margaretha Netz-Augustsson, affärsområdes-
chef, Unik resurs. Gösta Karlsson, chefsekonom, 
Unionen. Deltagare, Karriärprogrammet, Unik resurs. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

10:00–11:15 Domedagsstämning i världs- 
politiken – har vi anledning att oroa oss?
Arr: (G) som i Gud, Dagen, Frälsningsarmén, Pingst. Med: 
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot fd EU-minister, (FP). 
Dan Salomonsson, pastor, Pingströrelsen. Ulf Bjereld, 
statsvetare och förbundsordförande, Tro och solidaritet 
(S). Bodil Ceballos, EU-parlamentariker, (MP). Plats: 
Frälsningsarmén, Krukmakarens hus, Mellangatan 21.
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10:30–11:15 Det nya skyddet mot stalkning  
– hur fungerar det i praktiken?
Arr: Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Med: Kristina 
Jerre, BRÅ. Jennifer Hasselroth, åklagare. Annika 
Hirvonen (MP), vice ordf justitieutskottet. Roger 
Haddad (FP), ledamot justitieutskottet. Martin Permén, 
Polismyndigheten. Willy Silberstein, moderator.  
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramér-
gatan 3.

10:50–11:00 Vilket parti är bäst på sociala medier?
Arr: SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Karin Eder Ekman, 
redaktör sociala medier, SVT.  
Plats: Tage Cervins gata, H415.

11:00–11:30 Åsiktskorridorens  
slagträn – om satir i poddar
Arr: Sveriges Radio. Med: Mattias Hermansson, 
kulturchef, Sveriges Radio. Brit Stakston, mediastra-
teg. Plats: Donnersgatan.

11:00–12:30 Hur mår vår  
representativa demokrati?
Arr: Statsvetenskapliga förbundet. Med: Åsa von 
Schoultz, professor, avdelningen för samhällsveten-
skap Mittuniversitetet. Gissur Erlingsson, docent, 
statsvetenskapliga institutionen Linköpings universi-
tet. Richard Öhrvall, forskare, Linköpings universitet/
SCB. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

11:00–13:00 Så skapas och finansieras  
Sveriges infrastruktur i framtiden 
Arr: Veidekke, Infrastrukturkommissionen. Med: Allan 
Larsson, f d finansminister, Infrastrukturkommissio-
nen. Maria Wetterstrand, fd språkrör (MP), Infrastruk-
turkommissionen. Björn Hasselgren, docent (sekrete-
rare), Infrastrukturkommissionen. Ola Månsson, vd, 
Sveriges byggindustrier. Per-Ingemar Persson, vd, 
Veidekke Sverige.  
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6. Æ

11:30–12:00 Utfrågning: 
Tomas Eneroth, S

Arr: Expressen. Med: Tomas 
Eneroth, S, gruppledare. 
Utfrågare: Hanna Jakobson. 
Plats: Hamngatan.

11:30–13:00 Om nutida och framtida  
familje- och jämställdhetspolitik
Arr: RFSU. Med: Kristina Ljungros, förbundsordförande, 
RFSU. Ellinor Eriksson, SSU. Rasmus Törnblom, MUF. 
Hanna Cederin, Ung vänster. Stina Wernersson, CUF. 
Linda Nordlund, LUF. Edvin Bernhardsson, KDU. Hedda 
Tingskog, Unga feminister. Magda Rasmusson, Grön 
ungdom.  
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. Æ

12:00–12:40 Politisk satir – i poddform
Arr: #Veckans boss, Tankesmedjan i P3, Sveriges Radio. 
Med: Dilan Apak, programledare, Sveriges Radio. Petrina 
Solange, smed, Sveriges Radio. Johannes Finnlaugsson, 
smed, Sveriges Radio.  
Plats: Donnersgatan.

12:00–13:00 Teckenspråkiga  
elevers livssituation 
Arr: Riksförbundet DHB; Mo gård. Med: Maria Norberg, 
projektledare, Riksförbundet DHB. Magdalena Djerf, 
projektledare, Mo gård. Ingalill Björkstrand, organisa-
tionssamordnare, Riksförbundet DHB. Sonia Ström-
berg, ordförande, DHB flex.  
Plats: S:t Hansgatan 21

12:10–12:3 Duell 
om jämställdhet

Arr: Expressen. Med: Veronica 
Palm, S och Annicka Engblom, 
M. Utfrågare: Rebecka Martika-
inen. Plats: Hamngatan.

12:15–13:15 Kan man verkligen  
vara fattig i Sverige?
Arr: Tankesmedjan Tiden. Med: Lina Stenberg, utre-
dare och kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden. 
Lawen Redar, rikdsdagsledamot, Socialdemokraterna. 
Sara Skyttedal, förbundsordförande, Kristdemokra-
tiska ungdomsförbundet KDU. Magnus Ek, ordfö-
rande, Centerns ungdomsförbund CUF.  
Plats: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5.
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Aron Etzler.

Veronica Palm.

PROGRAMMET ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.
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12.30–14.30 15.00–16.30 16.00–21.00
12:30–13:30 Håll käften ditt pucko  

– hur debatterar vi?
Arr: Attention. Med: Ing-Marie Wieselgren, nationell 
psykiatrisamordnare, SKL. Lena Andersson, författare 
journalist. Bengt Eliasson, riksdagsman, (FP). Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

12:30–13:00 K-G 
Bergström analyserar

Arr: Expressen.  
Med: Fredrik Sjöshult, K-G 
Bergström.  
Plats: Hamngatan.

12:45–13:45 Hbtq-personers rätt till asyl
Arr: RFSL. Med: Aino Gröndahl, Jurist, RFSL. Ulrika 
Westerlund, förbundsordförande, RFSL.  
Plats: Södertorg 17. Æ

13:00–13:30 Utfrågning: 
Ulf Kristersson, M

Arr: Expressen. Med: Ulf 
Kristersson, M, ekonomiskpoli-
tisk talesperson. Utfrågare: 
Hanna jakobson.  
Plats: Hamngatan.

13:00–14:00 Ingen kommer läsa din debattartikel 
– hur når man fram till dagens unga?
Arr: Almega. Med: Erik Blom, ledamot, regeringens 
skolkommission. Sofia Brändström, grundare, Maktsa-
longen. Ida Karlbom, vd, Futuretelling. Totte Löfström, 
debattchef, Nyheter24. Plats: Wisby Strand Congress 
& Event, Donnersgatan 2.

13:00–13:45 Vad har lagändringen om  
särskilt ömmande omständigheter  
för barn inneburit i praktiken?
Arr: Migrationsverket. Med: Inger Asching, ordförande, 
Rädda barnen. Carl Bexelius, biträdande rättschef, 
Migrationsverket. Annette Bäcklund, chef förvalt-
ningsprocess, Migrationsverket.  
Plats: Strandvägen, H524. Æ

13:30–14:00 Utfrågning: 
Cecilia Wikström, FP

Arr: Expressen. Med: Cecilia 
Wikström, FP, EU-parlamentari-
ker. Utfrågare: Hanna Jakob-
son. Plats: Hamngatan.

14:00–14:30 Utfrågning: 
Maria Arnholm, FP

Arr: Expressen. Med: Maria 
Arnholm, FP, partisekreterare. 
Utfrågare: Rebecka Martikai-
nen. Plats: Hamngatan.

14:00–16:00 Kan retoriken skapa  
mer demokratisk aktivitet?
Arr: Almedalsretorikerna. Med: Mimmi Toreheim, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Monica Sperens, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Elias Holm, 
samtalsledare, Almedalsretorikerna. Joakim Edvard-
son, samtalsledare, Almedalsretorikerna.  
Plats: Björkanderska, Skeppsbron 24.

14:30–15:30 Hur ser situationen  
ut för romska barn i Rumänien?
Arr: Rädda Barnen. Med: Gabriella Alexandrescu, 
generalsekreterare, Rädda barnen Rumänien. Elisa-
beth Dahlin, generalsekreterare, Rädda barnen. 
Cristina Tanase, programkoordinator, Rädda barnen 
Rumänien. Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage 
Cervins gata 3B.

14:30–15:00 Duell om 
vinster i välfärden

Arr: Expressen. Med: Jonas 
Sjöstedt, V och Jan Björklund, 
FP. Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

14:30–16:00 Kina – på väg mot s 
upermakt eller superkrasch?
Arr: International society for human rights Sweden 
(ISHR Sweden), Epoch times Sverige. Med: Manyan 
NG, Kina-expert. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.
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15:00–15:20 Möte med nutiden  
– främlingsfientlighet och politik
Arr: Gotlands Media. Med: Lena Sundström, journalist 
& författare. Plats: Hamnplan, H222.
15:00–17:00 Ordets makt mot  
näthat och barnslaveri – för demokrati
Arr: Beautiful stories, Setterwalls advokatbyrå. Med: 
Birgitta Ohlsson, riksdagsledamot, Folkpartiet. Felicia 
Margineanu, social entreprenör, Beautiful stories. 
Anna-Sofia Winroth, kakaoaktivist, Gefle choklad. 
Natali Phalén, advokat, Setterwalls advokatbyrå. Plats: 
Italienaren. Æ

15:00–15:30 Fossilbabbel – om  
sparande för en bättre miljö
Arr: Naturskyddsföreningen. Med: Erik Ullenhag, 
riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson, 
Folkpartiet. Svante Axelsson, generalsekreterare, 
Naturskyddsföreningen. Svenne Junker, Ekon dr 
sakkunnig, Naturskyddsföreningen. Plats: Donners 
Brunn, restaurang, Donners plats 3. Æ

15:15–15:45 Utfrågning: 
Jan Björklund, FP

Arr: Expressen. Med: Jan 
Björklund, FP, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

15:20–15:30 Dagens spaning: 
En komiker med näsa  
för journalistik
Arr: SVT Nyheter, SVT Forum. Med: Karin Adelsköld, 
komiker och journalist.  
Plats: Tage Cervins gata, H415.

15:45–16:15 Utfrågning: 
Anna Kinberg Batra, M

Arr: Expressen. Med: Anna 
Kinberg Batra, M, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

16:00–16:15 Varför importera mat?  
Räcker inte maten i Sverige?
Arr: Sparbankerna, Sparbankernas riksförbund. Med: 
Susanne Jonsson, kock. Paul Svensson, kock. Hans 
Naess, moderator. Plats: Hamnplan, H239.

16:00–16:45 En utförsäljning av alliansfriheten?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Jonas Sjöstedt, partiledare, 
Vänsterpartiet. Maj-Britt Theorin, fd riksdagsledamot 
(S), Svenska nedrustningskommisionen 1982–1991. 
Stefan Mikaelsson, ordförande, Sametinget. Modera-
tor: Stina Oscarson, regissör och kulturdebattör. Plats: 
Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen.

16:00–16:30 Analys och samtal om dagens händelser
Arr: Dagens industri. Med: Ulf Bjereld, professor 
statsvetenskap, Göteborgs universitet. Jonas Hinn-
fors, professor statsvetenskap, Göteborgs universitet. 
Cecilia Garme, fil dr statsvetenskap.  
Plats: Donners plats 2.

16:15–16:30 Gröning 
möter

Arr: Expressen. Med: Per 
Schlingmann, M, pr-konsult oh 
författare och Sofia Kacim, 
pr-konsult. Plats: Hamngatan.

16:30–18:00 Vårdvägran eller samvetsfrihet – ska 
vårdpersonal kunna vägra att utföra aborter?
Arr: Ottar, RFSU. Med: Carolina Hemlin, chefredaktör, 
Ottar. Anna Dahlqvist, chefredaktör, Ottar. 
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. Æ

16:30–17:00 Utfrågning: 
Gudrun Schyman

Arr: Expressen. Med: Gudrun 
Schyman, Fi, partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.
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17:00–18:00 Valet 2014 – partifokus på valrörelsen
Arr: Statsvetenskapliga förbundet. Med: Jonas Hinn-
fors, professor, Statsvetenskapliga förbundet 
(Swepsa) + statsvet inst /GU. Margit Silberstein, 
journalist och politisk kommentator, Sveriges Televi-
sion. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3. Æ

17:00–17:30 Ekonomisk självständighet  
i livet och livet ut – ett av  
riksdagens jämställdhetsmål
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
samtalsledare, Feministiskt initiativ. Anneli Nordström, 
ordförande, Kommunal. Helena Linge, 2:a vice ordfö-
rande, Lärarnas riksförbund. Marcus Gustavsson, 
ordförande, Vision Göteborg.  
Plats: Talarplats, Donners plats.

17:00–17:30 Duell om hur 
utrikesfödda lättare ska få jobb

Arr: Expressen. Med: Hanif Bali, 
M, och Ali Esbati, V. Utfrågare: 
Rebecka Martikainen. Plats: 
Hamngatan.

17:00–17:45 Går det att motverka  
diskriminering utan att mäta den?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Tobias Hübinette, docent och 
forskare. Irene Molina, professor i kulturgeografi, 
Uppsala universitet. Moderator: Seluah Alsaati, ABF 
Stockholm. Plats: Birgers gränd 7, trädgård med 
ingång från Almedalen.

18:00–18:45 Har arbetarrörelsen  
tappat sin klasskamp?
Arr: ABF Stockholm, LO-distriktet i Stockholms län, 
ABF Gotland, ABF. Med: Yolanda Bohm, vice förbunds-
ordförande, RFSL Ungdom. Tanvir Mansur, moderator, 
ABF Stockholm. Plats: Birgers gränd 7, trädgård med 
ingång från Almedalen.

18:00–19:00 Det politiska spelet
Arr: Sveriges Radio. Med: Henrik Torehammar,  
programledare, Sveriges Radio.  
Plats: Donnersgatan.

19:00-19:45 Anna Kinberg Batra talar
Arr: Nya Moderaterna. Med:  Anna Kinberg Batra, 
partiledare Moderaterna. Plats: Almedalen

20:00–21:00 Hur mycket  
sötsaker tål våra barn?
Arr: Almedalsbiblioteket, Natur & Kultur. Med: Ann 
Fernholm, fil dr i molekylär bioteknik, vetenskapsjour-
nalist och författare. Björn Linnell, senior advisor, Natur 
& kultur. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

20:00–21:30 Livstilssförändring  
– om att bryta beroendebeteende
Arr: Vårdklockans kyrkan, Equmeniakyrkan. Med: 
Tomas Boström, pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian 
Edman, diakon, Vårdklockans kyrka. Plats: Vårdklock-
ans kyrka, Adelsgatan 43.

22:00–23:00 Nikodemussamtal med  
företrädare för Moderaterna
Arr: Visby domkyrkoförsamling, Sensus studieförbund, 
Svenska kyrkan. Med: Tomas Tobé, partisekreterare, 
(M). Lisebeth Gustafsson, journalist. Mats Hermans-
son, domprost, Visby domkyrkoförsamling. Plats: S:ta 
Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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Cecilia Wikström.

Gudrun Schyman.

Anna Kinberg Batra.

Henrik Torehammar.

Hanif Bali.
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(V)ÆRLDSARTIST P˚ SCEN
m Uppvärmningen inför partiledarnas tal i Alme-
dalen säger en del om partierna. Sverigedemokra-
terna hade slagsida mot dansband och nu väljer 
Vänsterpartiet att flyga in Ramy Essam som blev 
världskänd efter att han sjöng sin låt ”Irhal” på 
Tahrirtorget under den egyptiska revolutionen 2011. 
 ALMEDALEN, KL 17.45

ASYLSKOLA
m Migrationsverket har visat en unik öppenhet 
under Almedalsveckan där riktiga handläggare har 
bedömt fiktiva fall. På lördagen har du chans att 
lyssna på om ”Anisa från Afghanistan, en ensam-
stående mot utan manligt nätverk” skulle få stanna 
i  Sverige. STRANDVÄGEN, KL 11.00

K-G BERGSTRØM
m Expressen har under hela veckan bjudit på 
 blytung analys av Sveriges främste politiska 
 kommentator på valstugans scen. På lördagen har du 
chansen att lyssna när K-G Bergström sammanfattar 
veckan. 
 EXPRESSENS VALSTUGA PÅ HAMNGATAN, KL 12.30
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= SÆNDS 
LIVE P˚

Æ= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

ALME-
DALEN
LØRDAG
& SØNDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

LØRDAG
07:55–09:30 Moderaternas roll för demokratin

Arr: Initiativ samutveckling. Med: Marina Hammer, 
Initiativ samutveckling. Elin Boklund, Initiativ samut-
veckling. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

09:20–10:20 Nya vägar att nå sexuellt utsatta barn
Arr: Stiftelsen allmänna barnhuset. Med: Åsa Land-
berg, handläggare, Stiftelsen allmänna barnhuset. Carl 
Göran Svedin, professor, Linköpings universitet. Linda 
Jonsson, socionom och doktorand, Linköpings univer-
sitet. Plats: S:t Hansgatan 21.

10:00–10:30 Vilka frågor vill FP driva på EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor. Med: 
Cecilia Wikström, europaparlamentariker, Folkpartiet. 
Lennart Persson, utfrågare. Plats: Strandvägen, H526.

10:00–10:30 Vad kan vi säga retoriskt  
om Anna Kinberg Batras tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige.  
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1.

10:00–10:45 Vad innebär ett  
barnvänligt mottagande?
Arr: Migrationsverket. Med: Helene Torstensson, 
Migrationsverket. Inger Ashing, ordförande, Rädda 
barnen. Marie Lundin, lokal barnombudsman, 
 Simrishamns kommun. Plats: Strandvägen, H524. Æ

10:00–11:00 Presskonferens med Jonas Sjöstedt
Arr: Vänsterpartiet. Med: Jonas Sjöstedt, Vänster-
partiet. Plats: Almedalen.

10:00–11:30 Hur präglad är du av samhället?  
Hur påverkas du av andra?  
Vem är du och vem vill du vara?
Arr: Mullingstorp kursgård. Med: Karin Persson Haas, 
coach, Mullingstorp kursgård.  
Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32. 

10:30–11:00 Duell 
om Rut och Rot

Arr: Expressen. Med: Niklas 
Wykman (M), och Ali Esbati (V). 
Utfrågare: Hanna Jakobson. 
Plats: Hamngatan.

11:30–12:00 Duell – hur ska 
Stockholm hantera tiggeriet?

Arr: Expressen. Med: Gita 
Nabavi (Fi), vikarierande 
gruppledare Stockholm stad 
och Andrea Ström (M), ledamot 
kommunfullmäktige Stockholm 
stad. Plats: Hamngatan.

11:30–12:30 Vad är vänsterns svar  
på fattigdomen i Europa?
Arr: Vänsterpartiet. Med: Christina Höj Larsen (V), 
migrationspolitisk talesperson. Malin Björk (V), 
EU-parlamentariker. Thomas Hammarberg, ordf 
i  kommissionen mot antiziganism. Åsa Mattsson, 
pressansvarig/moderator, Vänsterpartiet. Plats: 
Almedalen.

12:00–12:30 Duell 
om jämställdhet

Arr: Expressen. Med: Gudrun 
Schyman (Fi) och Maria Arn-
holm (FP). Utfrågare: Hanna 
Jakobson. Plats: Hamngatan.

12:00–13:30 Hur ser ett jämlikt samhälle ut?
Arr: Initiativ samutveckling. Med: Padma Schrewelius, 
samutvecklare, Initiativ samutveckling. Jonas Anders-
son, samutvecklare, Initiativ samutveckling. Plats: S:t 
Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

12:30–13:15 Vem lyssnar på barnen och  
hur? Om barnet i asylprocessen
Arr: Migrationsverket. Med: Sandra Jansson, Migra-
tionsverket. Rädda barnen. Barnombudsmannen. 
Plats: Strandvägen, H524. Æ

12:30–13:00 Utfrågning: 
Jonas Sjöstedt, V

Arr: Expressen. Med: Jonas 
Sjöstedt (V), partiledare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

13:00–14:00 Hur tolkar barn rasism? 
Arr: Dockteater Amusé; Rädda barnen, Gotland. Med: 
Ellinor Nordlund, konstnärlig ledare, Dockteater 
Amusé. Peter Herthelius, ordförande, Rädda barnen 
Gotland. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.
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13:00–14:00 Låt oss tala om klass  
– den ojämlika vården
Arr: Vänsterpartiet. Med: Karin Rågsjö, vårdpolitisk 
talesperson, Vänsterpartiet. Mathias Sylwan, specialist 
på upphandlingar med över 15 års erfarenhet bla som 
förbundsjurist på SKL. Theo Bodin, läkare, Socialistiska 
läkare. Linda Fleetwood, kommunalråd Kalmar, Vän-
sterpartiet. Jennie Jarve, boendestödjare, ledamot 
HSN Gotland, Vänsterpartiet. Åsa Mattsson, press-
ansvarig moderator, Vänsterpartiet. Plats: Almedalen.

13:00–13:30 K-G Bergström 
analyserar

Arr: Expressen. Med: K–G 
Bergström. Utfrågare: Fredrik 
Sjöshult. Plats: Hamngatan.

13:00–15:00 Intervju med Jonas Sjöstedt
Arr: P4 Extra; Sveriges Radio. Med: Erik Blix, program-
ledare, Sveriges Radio. Jonas Sjöstedt, partiledare, 
Vänsterpartiet. Plats: Donnersgatan.

13:45–14:15 Vilka frågor vill  
Vänsterpartiet driva på EU-nivå?
Arr: Europaparlamentets informationskontor. Med: 
Jonas Sjöstedt, partiledare, Vänsterpartiet. Malin 
Björk, europaparlamentariker, Vänsterpartiet. Lennart 
Persson, utfrågare. Plats: Strandvägen, H526.

14:00–14:30 Utfrågning: 
Rossana Dinamarca, V

Arr: Expressen. Med: Rossana 
Dinamarca (V), kulturpolitisk 
talesperson. Plats: Hamngatan.

14:00–14:30 I full fart – mitt  
liv med personlig assistans
Arr: Föreningen JAG. Med: Ronny Larsson, 
 assistansanvändare, Föreningen JAG. Plats: 
 Hamnplan, H223.

14:00–14:45 En barnrättsutbildning på  
Migrationsverket – så här går det till
Arr: Migrationsverket. Med: Helene Torstensson, 
teamledare/barnhandläggare i Vänersborg, Migra-
tionsverket. Johanna Aurell Wiklund, barnhandläg-
gare i Sundbyberg, Migrationsverket. Sandra Jansson, 
teamledare/barnhandläggare i Mariestad, Migrations-
verket. Hessam Marjaie, barnhandläggare i Malmö, 
Migrationsverket. Plats: Strandvägen, H524. Æ

14:00–15:30 Vad är ditt ansvar i mötet  
med oliktänkande i samhället?
Arr: Mindfulnessgruppen; Minds unlimited. Med: Ann 
Nilsson Ahnstedt, mindfulnessinstruktör. Gunnar 
Michanek, mindfulnessinstruktör. Rosario Rojas, 
mindfulnessinstruktör. Plats: S:t Hansskolan, S:t 
Hansgatan 32.

14:30–15:30 Framtidsjobben är de trygga jobben
Arr: Vänsterpartiet. Med: Ali Esbati (V), arbetsmark-
nadspolitisk talesperson. Pim van Dorpel, vice ordfö-
rande, Hotell- och restaurangfacket. Lise Donovan, tf 
chefsjurist, TCO. Magnus Thelander, Svenska trans-
portarbetareförbundet. Jan Rehn, Svenska kommu-
nalarbetareförbundet. Gösta Karlsson, senior ekonom 
fd chefsekonom, Unionen. Plats: Almedalen.

16:00–16:30 Vad händer när feminister  
kommer in i maktens rum?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman (Fi), 
samtalsledare. Victoria Kawesa (Fi). Gita Nabavi (Fi). 
Elin Bååth (Fi). Lisa Palm, Unga feminister. Stina 
Svensson (Fi). Plats: Talarplats, Donners plats.

17:00–18:00 Nikodemussamtal  
med företrädare för Folkpartiet
Arr: Visby domkyrkoförsamling; Sensus studieförbund; 
Svenska kyrkan. Med: Partiföreträdare, partiledning, 
Folkpartiet. Lisbeth Gustafsson, journalist. Mats 
Hermansson, domprost, Visby domkyrkoförsamling. 
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.

17:45–19:00 Allsång i Almedalen  
med världsartisten Ramy Essam
Arr: Vänsterpartiet. Med: Sanna Carlstedt, artist och 
allsångsledare. Ramy Essam, artist. Hanna Cederin, 
ordförande, Ung vänster. Plats: Almedalen.

19:00–19:45 Jonas Sjöstedts tal
Arr: Vänsterpartiet. Med: Jonas Sjöstedt.  
Plats: Almedalen.

22:00–23:00 Nikodemussamtal  
med företrädare för Vänsterpartiet
Arr: Visby domkyrkoförsamling; Sensus studieförbund; 
Svenska kyrkan. Med: Jonas Sjöstedt, partiordfö-
rande, Vänsterpartiet. Lisbeth Gustafsson, journalist. 
Mats Hermansson, domprost, Visby domkyrkoförsam-
ling. Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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Gudrun Schyman.

Rossana Dinamarca.

PROGRAMMET ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.
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SØNDAG
07:55–09:30 Vänsterpartiets roll för demokratin

Arr: Initiativ samutveckling. Med: Marina Hammer, 
Initiativ samutveckling. Elin Boklund, Initiativ samut-
veckling. Plats: S:t Hansskolan, S:t Hansgatan 32.

10:00–10:30 Vad kan vi säga  
retoriskt om Jonas Sjöstedts tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige. Plats: Sjumastaren, restaur-
ang, Skeppsbron 1.

10:00–11:00 Skapa effektiv offentlig  
sektor med agila kontrakt
Arr: Crisp. Med: Mattias Skarin, IT-expert, Crisp. Mia 
Kolmodin, användarvänlighetsexpert, Crisp. Plats: 
Talarplats, Hamngatan/Korsgatan.

10:00–11:00 Tro som politisk kraft
Arr: Vårdklockans kyrkan; Equmeniakyrkan; Försam-
lingar på Gotland. Med: Britta Hermansson, pastor, 
Equmeniakyrkan. Börje Ring, trubadur. Tomas 
Boström, pastor, Vårdklockans kyrka. Lilian Edman, 
diakon, Vårdklockans kyrka. Inga Johansson, sam-
orndnare Kyrka-Samhälle, Equmeniakyrkan. Plats: 
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43.

12:00–13:00 Folkpartiets partiledare  
Jan Björklund talar i Almedalen
Arr: Folkpartiet liberalerna. Med: Jan Björklund, 
partiledare, Folkpartiet liberalerna. Plats: Almedalen.

13:00–15:00 Direktsänd intervju  
med Jan Björklund
Arr: P4 Extra; Sveriges Radio. Med: Erik Blix, program-
ledare, Sveriges Radio. Jan Björklund, partiledare, 
Folkpartiet. Plats: Donnersgatan.

13:30–14:00 Vad kan vi säga  
retoriskt om Jan Björklunds tal?
Arr: Retorikkonsult Sverige; Södertörns högskola. 
Med: Fredrik Söderquist, expert på politisk retorik, 
Retorikkonsult Sverige. Södertörns högskola.  
Plats: Sjumastaren, restaurang, Skeppsbron 1.

16:00–16:30 Behövs det ett feministiskt parti?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, 
samtalsledare, Feministiskt initiativ. Linnéa Bruno, 
styrelseledamot, Feministiskt initiativ. Lawen Redar, 
Socialdemokraterna. Anna-Klara Bratt, redaktör, 
Feministiskt perspektiv. Plats: Talarplats, Donners 
plats.
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Se årets höjd-
punkter från 
Almedalen på
Expressen TV

Mia Kolmodin.

Jan Björklund.

UPPLEV ALMEDALENS 
HØJDPUNKTER IGEN

MINISTRARNA – SOM DU ALDRIG SETT DEM FØRUT. Alice Bah Kuhnke, Annika Strandhäll och Ardalan 
Shekarabi skakade loss på scenen på Dagens Medias DJ-battle.  Foto: NAMN

UNGDOMSDEBATT. Företrädare för de politiska ungdomsförbunden, på bilden Ellinor Eriksson, SSU, Sara Skyttedal, 
KDU, Jessica Ohlson, SDU, Lorentz Tovatt, GU och Rasmus Törnblom, MUF, möttes i en debatt i Expressens valstuga.

S˚ VAR TALEN. Expressens K-G Bergström analyserar 
Ebba Busch Thors och de andra partiledares tal.

UTFR˚GNINGAR. Centerledaren Annie Lööf är en av 
många som avkrävts på raka svar i Expressens valstuga.
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MISSA INTE! 
EXPRESSENS
ALMEDALEN-APP

Ladda ned eller uppda-
tera Expressen-appen. 
Du hittar den genom att 

gå in på expressen.se/iphone 
eller expressen.se/android 
i din telefon. 

1 Öppna appen och 
gå in på valfri 
artikel om Alme-

dalen. Tryck på knappen 
i toppmenyn för att gå in 
på Almedalen.

2

Tryck på knappen ”Välj 
Almedalen som startsida”.
Du har nu Expressens 

Almedalen-sajt som startsida. Du 
kommer fortfarande åt resten av 
Expressens innehåll i länkarna 
i toppmenyn.
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Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2

www.europahuset.eu
Twitter #euialmedalen

Fredag 3/7

Bryr sig EU om barns rättigheter?
Kl. 09.00 – 09.45
Bodil Valero Europaparlamentariker (MP), Cecilia Wikström Europaparlamentariker (FP), Malin Björk 
Europaparlamentariker (V) och Soraya Post Europaparlamentariker (FI). 
Moderator: Elisabeth Dahlin Rädda Barnen.

Kvinnor på toppen – hur går vi från varför till hur? 
Kl. 10.00 – 12.00
Veronica Palm riksdagsledamot (S), Birgitta Ohlsson tidigare EU-minister (FP), Carina Lundberg Markow 
Folksam, Cecilia Schelin Seidegård Gotlands landshövding, Alexandra Charles 1,6 & 2,6 Miljoner-klubben, 
Linnéa Engström Europaparlamentariker (MP), Cecilia Wikström Europaparlamentariker (FP). 
Moderator: Camilla Wagner Veckans Affärer.

Priset för lågpriset
Kl. 12.15 – 13.15
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M), Peter Eriksson Europaparlamentariker (MP). 
Moderator: Jan Bertoft Sveriges Konsumenter. 

Vägval Europa: Samtal om Moderaternas Europapolitik
Kl. 13.30 – 14.00
Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M) och Ulf Kristersson riksdagsledamot (M). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Friheterna på EU:s inre marknad – hur går det egentligen?
Kl. 14.30 – 15.30
Katarina Areskoug Mascarenhas EU-kommissionen, Christofer Fjellner Europaparlamentariker (M), 
Erik Dahlberg Kommerskollegium. 
Moderator: Markus Bonekamp Europaparlamentet.

Samtal Europa: Inför FN:s klimatkonferens
Kl. 16.00 – 16.30
Jacques Lapouge Frankrikes ambassadör i Sverige. 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas EU-kommissionen. På engelska.

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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