
almedalstalet

Gratis tidning – varje dag under AlmedalsveckantorsDAG 5 JULI 2012 BERÄTTANDE SOM BERÖR

VI GEr DIG rAKA sVAr

Gratis tidninG
k-g BERgSTRØM: 
SjØStedt 
Ær ett 
mySteriumsidan 15

Debatt: Birgitta Ohlsson 
kan rädda Folkpartiet Sidan 4

anna Dahlberg: Veckans verkliga 
sprängstoff är en ny opinionsmätning ledare

sidorna 6 och 7

WIkILEAkS 
pLAN fØR 
vISBy I DAg

Bild-Extra

sidorna 18, 19, 20 och 21

wow, vilken fest!

Efterlysning:  Vi möttes i Almedalen förra sommaren. Du sa att du var politiker  
och talade vackert om högre lärarlöner.  Ring mig / 072-016 71 03

Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs
avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 
Men går det tillräckligt snabbt?
 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 
Besök Telias butiker, återförsäljare, telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Välkommen till bättre affärer.

149 kr

Telia  
Mobilt bredband  

Företag 4G

per mån 
i 6 mån



Politisk redaktör: Anna Dahlberg. Ledarskribenter: Niklas Elert (vik), Eric 
Erfors, Johannes Forssberg, Ann-Charlotte Marteus, Malin Siwe (vik). 
 Fristående kolumnister: Tommy Hammarström, Jenny Madestam, Sakine 
Madon och Gunnar  Wetterberg. Adress: Expressen, 105 16 Stockholm.
Telefon: 08-738 30 00.  Fax: 08-619 05 00. E-post: ledare@expressen.se

Allt redaktionellt material lagras digitalt. Materialet lagras/används också av Retriever, Presstext och Scanpix. Visst material publiceras i digitala medier t ex på internet. Den som sänder material till tidningen anses medge digital lagring och publicering.

Gratis tidning från Expressen. Delas ut av kolportörer och kan hämtas i Expressens valstuga. Tipsa oss: 020-22 22 20. Ansvarig utgivare: Thomas Mattsson. 
Verkställande direktör: Bengt Ottosson. Redaktör: Lina Modin. AB Kvällstidningen Expressen Org nr 556025-4525. Tryckt på: Pressgrannar AB Visby. 
Annonsera i Expressen Almedalen kontakta Kristian Greslingaas kristian.greslingaas@expressen.se, 08-738 25 18. 

Borgerligheten behöver 
mer än bara Borg. 

idédebatt
I går höll ekonomichefen 
för AB Sverige låda igen  
i Almedalen. Det var dags för 
Moderaternas ekonomiska 
seminarium på Wisby Strand. 

Anders Borg var som 
vanligt ett under av torr 
saklighet när han 
beväpnad med 
grafer och statis-
tik gick till 
angrepp på 
 åhörarna i den 
fullsatta kongress-
hallen.

Och även om en 
och annan led 
powerpoint-
döden 
lämnade 
säkert de 
flesta 
Wisby 
Strand 
med en 
känsla av 
att Sveriges 
finans-
minister vet 
vad han 
sysslar med. 
Om nu 
någon 
 tvivlade.

Som  alltid med Anders Borg 
är det är tryggt, förtroende-
ingivande och grundat 
i klarsynt ekonomiskt 
 tänkande. Och mördande 
tråkigt. 
Vad hände egentligen med 

den unge ideologen Anders, 
som argumenterade med 
sådan passion i Aschbergs  
program Diskutabelt 1988?

Tove Lifvendahl, senior 
fellow på Fores, är antagligen 
svaret på spåren:

– Ordet ideologi används 
numera i riksdagen nästan 
uteslutande för att misstänk-
liggöra sina meningsmotstån-
dare: ”ni är ideologiska!” Det 
påpekade Lifvendahl på ett 
seminarium om borgerlig 
idédebatt som hölls i en 
annan del av Visby samma 
eftermiddag.

Lifvendahl konstaterade 
torrt att partierna ersatt sina 
chefsideologer med chefs-
ekonomer och chefskommu-
nikatörer. 
Med det i åtanke är det 

lätt att förstå varför våra 
folkvalda så ofta lutar sig 
mot siffror snarare än att 
tala om vad de tycker. 

Varför ha åsikter? Det 
är betydligt enklare 
att presentera  
fakta. Och Anders 
Borg inte bara 
väljer den enkla 
vägen, han och 
hans allians- 

kollegor har varit med och 
stakat ut den. 

Borg-erlighet har ersatt  
borgerlighet.
Lifvendahl menar att 

ansvaret för att driva en 
borgerlig idéutveckling måste 
ligga hos de som befinner sig 
utanför partipolitiken, nu när 
partierna har lämnat walk-
over. Det har hon nog rätt i. 

Men är det någon poäng att 
kalla en sådan idéutveckling 
för borgerlig?

Historiskt sett är det inte 
självklart att liberaler och 
konservativa ska vara 

bundsförvanter. Tvärtom 
uppfattade de 

varandra som 
huvudfienden 
innan social-
demokratin 
dök upp.
Och i dagens 
så kallade  
borgerliga 
läger 
trängs  
sociallibe-

raler med 
nyliberaler 

och konservativa. 
Alla är i varie-
rande grad  

obekväma 
med att 

buntas ihop med de andra. 
Vissa är heller inte över-

förtjusta i själva etiketten 
borgerlig, och blickar ibland 
längtansfullt över blockgrän-
sen.

Den här pluralismen skulle 
inte behöva vara något nega-
tivt. Så länge man är beredd 
på att en idéutveckling värd 
namnet kommer att orsaka 
ganska mycket gräl inom den 
brokiga skaran av allierade. 

Alternativet är alla snällt 
håller med varandra. Som 
nu. Så stor är fruktan för att 
förlora nästa val. 
För om det nu finns någon 

”borgerlig” konsensus i nulä-
get handlar den om att allian-
sen ska sitta kvar vid makten 
bortom 2014.

Så det blir ingen idéutveck-
ling. 
I tystnaden kan politiker 

fortsätta odla sin image som 
teknokrater, och gömma sig 
bakom långtidsutredningar 

och opinionsundersök-
ningar i stället för att 
sätta ner foten och ta 
ställning. Så lär det 
förbli, i alla fall tills 

ordet ideologisk slutar 
vara ett skällsord. 

Hur nu det ska gå 
till? 
Hursomhelst: om 
det ska vara någon  
poäng med allt- 
sammans måste  
borgerligheten vara 
mer än Borg.

 h Något måste göras 
för att minska utanför-
skapet. Är ekonomiska 
frizoner en bra idé? 
Varför inte förbättra 
 villkoren över hela 
brädet i stället? Fores 
arrangerar debatt med 
bland andra välfärds-
forskaren Andreas 
Bergh. Nowas trädgård 
11.00–12.00.

Dagens Tips!

VISBY. Det har varit en dålig vecka för  
 anhängarna av vinster i välfärden.

Vinst
Häromdagen kom skolverket med en analys som 
visar att friskolor oftare sätter högre slutbetyg 
än elevens resultat på det nationella provet. Var 
fjärde elev belönas på detta sätt. Samtidigt uppda-
gades att riskkapitalbolaget Attendos äldreboende 
i Växjö hänvisar gamla till blöjor när de vill gå på 
toaletten. 

Men veckans verkliga sprängstoff är en ny opini-
onsmätning från Novus. Den visar på ett kompakt 
motstånd mot vinstuttag i skola, vård och omsorg 
bland svenska väljare. Bara tolv procent anser att 
vinstuttag bör vara tillåtna, och bland 
borgerliga väljare kräver hela 63 pro-
cent att all vinst ska återinvesteras.
Vänsterpartiet kunde inte önska 

sig en bättre fond till sitt utspel om ett 
vinstförbud i välfärden i Almedalen  
i går. Partiet är ensamt om en åsikt 
som har stöd långt in i Moderaternas 
väljarled.

Det är märkligt att det ser ut på det 
sättet. Sverige har världens mest 
avreglerade välfärdsmarknad. 

Ingen annanstans kan man starta 
friskolor, vårdcentraler och äldre-
boenden med så få politiska hinder.

Resultatet av denna privatiserings-
revolution talar sitt tydliga språk. 
Svensk skola, vård och omsorg har bli-
vit ett Klondyke för riskkapitalbolag, 
och av löftena om bättre kvalitet och 
lägre kostnader har vi skattebetalare 
sett mycket lite. 

Hittills har borgerligheten vägrat dra 
några slutsatser av detta dystra ut-

fall. I stället låtsas man som att vi lever i den 
bästa av världar och att eventuella avarter försvin-
ner av sig självt eller med hjälp av enkla kvalitets-
kontroller.
Men inom exempelvis skolans värld innebär 

denna koll ett växande berg av regleringar för 
att täppa till alla eventuella kryphål. Hur ser ett 
acceptabelt bibliotek ut? Gymnastikhall? Skol- 
hälsovård? Till slut riskerar vi att få en över- 
reglerad skola som är själva antitesen till den 
mångfald som valfriheten syftade till.

De borgerliga partierna måste ta frågan på 
betydligt större allvar än så. Valet står inte mel-
lan vinstförbud över hela linjen och världens mest 
avreglerade välfärd. Det finns fler nyanser än så. 

Till att börja med måste man skilja på 
vinstuttag och etableringsfrihet. Bara 
för att man ser fördelar med privata 
alternativ inom exempelvis primär-
vården och assistansbranschen behö-
ver inte det betyda att man låter vem 
som helst starta en verksamhet var de 
vill och sedan skicka notan till skatte-
betalarna. 
Det innebär att det offentliga tap-
par kontrollen över såväl kostnader 
som  dimensionering. Det visar erfa-
renheten från såväl det fria vårdvalet 
som  assistansbranschen och friskole-
gymnasierna.

Skolans värld lämpar sig varken för 
etableringsfrihet eller vinstintressen. 
Alltför stora samhällsintressen står på 
spel för att det offentliga ska avhända 
sig kontrollen över detta område.
Så skulle en borgerlig diskussion kunna 
påbörjas. Att regeringen vägrar se 
sprängkraften i denna fråga kan mycket 
väl kosta den valsegern 2014.

Medan högern sover

Föraktet för 
idédebatten

Niklas Elert
niklas.elert@expressen.se

leDarskribenT

bRett stØd. Vänsterledaren Jonas Sjöstedts utspel om ett vinstförbud för privata aktörer inom väl-
färden får stöd långt in i Moderaternas väljarled.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Anna Dahlberg
anna.dahlberg@expressen.se

poliTisk reDakTØr

i almedalen

”Kan ni som är 
i almedalen den 

här veckan vara snälla 
och twittra massor om 
vad ni gör? Vi som inte 
är där sitter redo med 
anteckningsblock.
David Batra, i den tweet som hittills 

 retweetats mest i Almedalen.

”Jag 
l addar  

upp med Joni 
mitchell.
Vänsterledaren Jonas 
 Sjöstedt avslöjar att 
han har bytt ut hård-
rocksbandet AC/DC 
i hörlurarna efter den 
övertända insatsen 
i Agenda-debatten i maj 
(Expressens valstuga). David Batra.

Borg-erlig. Foto: TOMMY PEDERSEN
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Dagens bilD/StÆdpatrull i ViSby Foto: Sven lindwall
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donners plats

Sedan oktober 2011 är Nycomed en del av Takeda. Det har gett oss lite mer muskler och lite större kostym,

men innerst inne är vi samma företag som innan. Vi har fortfarande kvar alla de produkter inom olika terapiområden,

som mer än 500 000 svenskar använder varje dag. Och vi kommer att fortsätta jobba på ungefär samma vis

som vi alltid har jobbat. Så vi tror att du kommer att känna igen oss ändå.

Lite mindre norskt. Lite mer japanskt.
Och lika svenskt som alltid.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. Telefon: 08-731 28 00. E-post: infosweden@nycomed.com
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Debattredaktör: Joel Holm.
Vik debattredaktör: Fredrik Krohnman. 
Adress: Expressen, 105 16 Stockholm.

Telefon: 08-738 30 70. 
Fax: 08-619 02 41. E-post: fjarde.sidan@expressen.se

DEBATT

Birgitta Ohlsson kan 
rädda Folkpartiet
Folkpartiet har en identitetskris i 
2000-talets politiska landskap. Mång-
falt fler medborgare identifierar sig med 
liberalism och frihetliga ideal än vad 
som röstar på Folkpartiet. Bilden av vårt 
parti har dessutom förändrats avsevärt 
under det senaste decenniet. Vi har bli-
vit ett tydligare parti, vilket bara är bra, 
men det har skett på bekostnad av vår 
identitet som ett frihetligt liberalt parti. 
Vi har tappat i värderingsfrågor som 
integritet och jämställdhet. Därför har 
vi en klar idé om vad vi ser för framtid 
för Folkpartiet. 

Men låt oss först försöka beskriva den 
politiska verklighet som vi i dag befin-
ner oss i:

Sverige är inte längre folkrörelse-
partiernas land. Partisympatierna skif-
tar  snabbare och över fler partier. Det 
gäller i synnerhet för Folkpartiet, det 
eviga andrahandsvalet för svenska väl-
jare.   Partierna har inte möjligheten att 
få medborgares odelade uppmärksam-
het i ett mångfacetterat medieklimat. 
Partierna måste anpassa sig i takt med 
tiden. Partirymden har blivit trång och 
ställer större krav på urskiljning och 
tydlighet  
i karaktär och utstrålning. 

Liberalismen har i Sverige fått en 
mycket stark position. Flera partier som 
klassiskt inte associerats med liberala 
värden uttrycker i dag liberala åsikter, 
detta är positivt för alla. Men det är pro-
blematiskt för ett parti: Folkpartiet som 
gör anspråk på att vara det liberala par-
tiet i bestämd form. Man har fått se sitt 
hörn i svensk politik bli allmängods, och 
det ställer partiet inför 
utmaningar som vi inte 
har bemött.  Det är främst 
folkpartister som upplever 
att Folkpartiet är ett libe-
ralt parti. Bland Sveriges 
unga är det i stället andra 
partier som uppfattas som 
frihetliga och framtidsin-
riktade, och många av dem som traditio-
nellt skulle ha tillhört våra kärnväljare 
går i stället till Miljöpartiet. Folk partiet 
måste lära sig läxan: Det räcker inte att 
upprepade gånger säga att man är libe-

ral, det gäller även att visa det i hand-
ling.

Med detta i bakhuvudet är vi överty-
gade om att Folkpartiet behöver en libe-

ral nyorientering. Det är 
dags att fokusera på frå-
gor som uppfattas som 
klassiskt liberala och som 
dessutom kan kommuni-
ceras på ett liberalt sätt. 
Partiprogramarbetet är en 
chans för partiledningen 
att släppa på prestigen och 

lyssna på den liberala kritiken.
Vi menar att Birgitta Ohlsson, Europa-
minister, här har en helt central och 
 oersättlig roll. Hon förkroppsligar både 
den liberala glöd som vi ser som nödvän-

dig för Folkpartiet samtidigt som 
 hon  utstrålar en intellektuell trovärdig-
het som behövs inom partiet.  
Under sin tid i politiken har hon lyft 

frågor som vi är övertygade om borde 
känneteckna ett liberalt parti: frihandel, 
utrikespolitik, jämställdhet och Sveriges 
roll i Europa. Det är den breddning vårt 
parti behöver nu. 

I dag är Folkpartiet den naturliga rös-
ten i utbildningsfrågor, det tycker vi är 
mycket bra. Utbildning är grunden i den 
klassresa som fler behöver göra i vårt 
land. Men för ett liberalt parti kan inte 
det räcka. Vi måste våga lägga skarpa 
förslag på områden även där vi inte har 
ministerposten. 

Därför menar vi Ohlsson både bör få 

en mer central roll i partiets yttre arbete 
och att hon bör vara en naturlig efter-
trädare till Jan Björklund. Vi menar att 
politik främst bör handla om idéer och 
ideologi, men idéer måste bäras av per-
soner. Det vore en naturlig utveckling för 
Folkpartiet att bejaka den värderings-
burna liberalism som Birgitta Ohlsson 
företräder och som hon blivit känd för i 
Sverige.

AdAm CwejmAn
ordförande Luf

LindA nordLund
1:e vice ordförande Luf

KArL AxeLsson
2: vice ordförande Luf

KrOnprinsEssA. Skribenterna från Liberala ungdomsförbundet ser Birgitta Ohlsson som det bästa alternativet när det ska 
utses en efterträdare till Jan Björklund.  Foto: MAGNUS JÖNSSON, SUVAD MRKONJIC

”Det räcker 
inte att säga 

att man är liberal, 
det gäller även att 
visa det i handling.

Folkpartiet lider av identitetskris och behöver en nyorientering. 
 Därför bör Birgitta Ohlsson få en synligare roll och på sikt efterträda 
Jan Björklund som partiledare. Det skriver Adam Cwejman, Linda 
Nordlund och Karl Axelsson från Liberala ungdomsförbundet (Luf).

jonas sjöstedt talade i Almedalen 
I går talade Vänster-
partiets Jonas Sjöstedt 

i Almedalen. På sociala medier tvistades 
det om åhörarna fick lyssna på gammal 
skåpmat, eller rentav veckans bästa reto-
riker. 

Hela Jonas Sjöstedts tal så här långt har 
handlat om värdet av vinstfria alternativ i 
välfärden. Ingen popcorn-politik här inte.

twitter.com/UlfBjereld
 
Sjöstedt talar poetiskt om miljö. energi, 
klimat
twitter.com/KurdoBaksi 

Jag vill höra brandtal à la Palme. Oavsett 
politisk färg. Vart tog den glöden och även 
agget hos svenska politiker vägen?

twitter.com/cissiwallin

Vänsterpartiet är för valfrihet.../ men vi är 
emot privata vinster. Okej men hur gick det 
där ihop? 

twitter.com/JuliaSetterberg

Konstaterar att Jonas Sjöstedt är första 
partiledaren som faktiskt håller ett riktigt tal. 
Det tackar vi för.

twitter.com/kalleryda

Borgarna och vänstern har bytt retorik. 
Moderaterna är ett arbetarparti och vän-
stern tror på valfrihet.

twitter.com/emanuelkarlsten

Detta är Almedalsveckans fjärde tal, men 
veckans första talare. Äktheten är något som 
Vänsterpartiets partiledare är mkt bra på.

twitter.com/frepret 

Nästan 25 min vinster i välfärden, får se hur 
mycket mer som hinns med. Nu klimatet - 
avslutar med internationell solidaritet?

twitter.com/martaaxnerVänsterpartiets Jonas Sjöstedt talade i 
Almedalen i går. Foto: MIKAEL SJÖBERG
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Kulturminister Lena Adel-
sohn-Liljeroth tror att Visby 
har goda chanser att bli 
Europas kulturhuvudstad.

– Ni har ett rikt kulturliv, 
var stolta över det och fort-
sätt att utveckla det, säger 
hon till helagotland.se.

Umeå har satsat stenhårt på att 
bli Europas kulturhuvudstad 
och 2014 blir det verklighet.

Kulturminister Lena Adel-
sohn-Liljeroth tror att även 
Visby skulle kunna bli det.

– Jag föreslår att man åker till 
Umeå och kollar. Båda har hög-
skola, många kreativa männis-
kor, vacker natur och bra bland-
ning av föreningsliv och kultur-
institutioner, säger hon till hela-
gotland.se.

– Men det lär dröja och kan ju 
inte bli aktuellt förrän tidigast 
om tjugo år, tillägger hon.

Det säljs färre bilar på Got-
land.

Antalet sålda motorfordon 
på Gotland minskade med 
drygt fem procent det första 
halvåret i år, rapporterar 
SR:s ”Gotlandsnytt”.

I Almedalen behöver man ingen 
bil. Inte heller i de smala 
 gränderna innanför murarna. 
Tvärtom kan det ibland snarare 
vara problematiskt bland folk-
massorna. 

Att ta sig fram till fots räcker 
gott och väl. Vill man komma 
fram lite snabbare är cykel ett 
bra alternativ, enligt många got-
länningar. 

Enligt SR:s ”Gotlandsnytt”, 
som redovisar siffror från SCB, 
minskade försäljningen av nya 
bilar på ön med mer än fem pro-
cent det första halvåret i år, jäm-
fört med första halvåret 2011.

Bo G Andersson, tidigare 
redaktör för DN Debatt, ger 
tips i Almedalen om hur man 
får sin artikel publicerad där.

Men han får mothugg av 
den nuvarande redaktören, 
rapporterar Resumé.se.

Bo G Andersson slutade som 
redaktör för DN Debatt i våras 
och är nu PR- konsult på Westan-
der. Nu ger han ”skräddarsydda 
råd och tips” i Alme dalen om 
hur man får sin artikel publice-
rad på DN Debatt. Men Nils 
Öhman, nuvarande redaktör på 
DN Debatt, är tveksam till råden.

– Han har lång erfarenhet, men 
vi kanske inte har riktigt samma 
syn på vad som ska publiceras, 
säger han till Resume.se.

BO G Andersson menar dock 
att själva tillvägagångssättet och 
hur man  närmar sig redaktio-
nen fort farande är aktuellt.

Algblomning i Östersjön är 
en återkommande snackis  
i Almedalen.

Men på grund av en slock-
nad satellit kan det bli svårt 
för SMHI att ge prognoser, 
rapporterar SVT:s ”Östnytt”.

Gotland ligger som bekant i 
Öster sjön. Det är därför inte 
 konstigt att algblomning flera 
gånger varit en snackis under 
Almedalsveckan.

Men i sommar kan det bli 
extra svårt för SMHI att ge prog-
noser om farlig algblomning. 
Orsaken är en slocknad satellit  
i kombination med fartygsbrist, 
rapporterar SVT:s ”Östnytt”.

Informationscentralen för 
Egentliga Östersjön ber därför 
allmänheten om extra hjälp.

– Att de rapporterar in och 
talar om att det blommar, säger 
marinbiolog Sture Nellbring.

De kvinnliga medarbetarna 
på Ullman PR har Harald 
Ullmans porträtt tryckt över 
brösten på sina t-shirtar.

– Vi är inte någon main-
streambyrå utan vill sticka 
ut på det här sättet, säger 
han till dagensmedia.se.

Flera Almedalsbesökare har rea-
gerat på att unga kvinnor går 
runt med PR-konsulten Harald 
Ullmans porträtt på sina T-shir-
tar – ett porträtt på varje bröst. 
Saken blir inte mindre kontro-
versiell av att det är hans egna 
anställda som bär tröjorna.

– Jag ska berätta för dig precis 
hur det gick till. Det var en med-
arbetare som fick den här idén, 
men jag sa faktiskt nej. Men när 
jag kom till Almedalen hade hon 
tryckt upp dem ändå. Tjejerna 
tycker att de är coola, säger 
 Ullman till dagensmedia.se.

Jämför Visby med Umeå. Färre bilar på Gotlands vägar. Publiceringstips ifrågasätts. Allmänheten ombeds hjälpa till. Kontroversiella t-shirtar.

Kulturminister 
tror på visby

Gotlänningar 
cyklar hellre

tveksam hjälp 
till debattsida

svårt med info 
om farliga alger

Harald Ullman 
bröstar upp sig

SR, Gotlandsnytt

Sammanställt av  
KARL-JoHAN KARLSSoN
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Kl 17.30 – 19.00  (Tidsresan startar 18)
Torehammars  tidsmaskin

Arrangör: Almega och  Bloggplats H12, Wisby Strand 

Almegas förbund och branscher; Bemanningsföretagen • IT&Telekomföretagen • Vårdföretagarna • Serviceentreprenörerna • Svenska 
Teknik&Designföretagen • Samhallförbundet • Tjänsteförbunden • Tjänsteföretagen • Medieföretagen, arrangerar seminarier hela veckan!

Välkommen till Almegatältet / Wisby Strand  
besök också almega.se/almedalen

ALMEGAS SEMinAriEr i ALMEGATÄLTET WiSBY STrAnD, TOrSDAGEn 5 juLi:

FLEr SEMinAriEr TOrSDAGEn 5 juLi: Kl 8.30 – 9.30 (med frukost från 8.00): Hotar ungdomsarbetslöshet och ingenjörsbrist sam-
hällsbyggandet? Arrangör: Svenska Teknik&Designföretagen och Sveriges Byggindustrier. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 11.45 – 
12.45: Svensk lönebildning – en modell på dekis? Arrangör: Almega och Ledarna. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 13.00 – 14.30: Hur 
får vi världens bästa äldreomsorg? Arrangör: Vårdföretagarna och Kommunal. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 15.00 – 16.30:  IT i välfär-
dens tjänst Arrangör: IT&Telekomföretagen i samarbete med Näringsdepartementet. Plats: Almegatältet/Wisby Strand.

Kvällens  
deltagare

Erik  
Ullenhag

(FP)

Kl 10.00 – 11.15

500 000 vägar tillbaka – med smarta reformer  

för rehabilitering och arbetsförmedling

Är du arbetslös för att du är sjuk eller är du arbetslös för att du 

saknar jobb? Eller har du blivit sjuk av att vara arbetslös? Det  

borde inte spela någon roll. Det viktiga är att få börja jobba igen.  

Vi diskuterar konkreta förslag för smartare arbetsförmedling och 

rehabilitering.

Arrangör: Almega

Deltagare: Marie Silfverstolpe, näringspolitisk expert Almega, 

Åsa Moberg, författare och debattör, Torild Carlsson, rehabilite-

rings- och arbetsmarknadsexpert, Cecilia Ståhl, VD Manpower  

Telge Jobbstart, Maria Ludvigsson, ledarskribent Svenska Dag-

bladet, Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson (S) 

Moderator: Pontus Schultz, Veckans Affärer
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När Carl Bildt besökte Expres-
sens valstuga i går följdes han 
av flera Säpo-vakter. 

Utrikesministern kom bland 
annat till valstugan för att 
berätta om förslaget som han 
och USA:s utrikesminister Hil-
lary Clinton tagit fram för tryck-
frihet på nätet. I dag röstar FN:s 
råd för mänskliga rättigheter 
om förslaget ska bli verklighet.

– Det här blir ett genombrott 
för friheten på nätet, säger Carl 
Bildt.

Förslaget är ett direkt resultat 
av Hillary Clintons Stockholms-
besök i början av juni.

– Då kom vi överens om att vi 
skulle lägga fram ett förslag 
i FN:s råd för mänskliga rättig-
heter i Genève, säger Carl Bildt.

Ett ja till förändringen skulle 
exempelvis göra det brottsligt 

att stänga ner nätet – som man 
gjorde i Egypten. Det finns också 
regler om tillgänglighet – att 
man inte får blockera och censu-
rera sajter – som man gör i Kina.

Men samtalet i valstugan kom 
också in på Wikileaks – och fal-
let Julian Assange. 

Carl Bildt kritisk
Assanges svenska advokat 

Per E Samuelsson sa i går till 
den stora brittiska tidningen 
The Guardian att Assange inte 
kommer att få en rättvis rättslig 
prövning i Sverige.

Carl Bildt är mycket kritisk 
mot advokatens utspel:

– Om man är advokat måste 
han ha förtroende för det 
svenska rättssystemet, annars 
ska han ju inte vara advokat 
i Sverige. 

– Jag tycker inte om dom som 
av det ena eller andra skälet vill 
underminera förtroendet för det 
svenska rättssystemet, sa Carl 
Bildt i Expressens valstuga.

På frågan om han talat med 
Hillary Clinton om Julian 
Assange svarade Carl Bildt: 

– Nej, vi talar om viktiga frå-
gor.

PR-mannen Harald Ullman är 
svensk talesperson för den 
 sexbrottsanklagade Wikileaks-
grundaren Julian Assange. Ull-
man är i Visby och bekräftade 
i går kväll att representanter 
från Wikileaks kom till Visby 
under onsdagen.

De två Wikileaksföreträdarna 
som anlänt är enligt Harald Ull-
man människorättsadvokaten 
Jen Robinson och talespersonen 
Kristin Hrafnsson. Båda har 
tidigare uttalat sig kritiskt om 
det svenska rättssystemet och 
har vid upprepade tillfällen ifrå-
gasatt utrikesminister Carl Bildt 
och hans kontakter med USA:s 
utrikesminister Hillary Clinton. 

Presskonferens kl 11
Vilken typ av aktion som orga-

nisationens representanter ska 
göra säger han 
sig dock inte 
känna till.

– Jag har inte 
full koll på dem. 
Men jag vet att 
de ska göra 
någon grej. 

Klockan 11 
i dag håller Wiki-
leaks en press-
konferens 
i Visby, enligt 
talespersoner för 
organisationen.  

Harald Ullman reagerade 
skarpt mot utrikesminister Carl 
Bildts uttalanden i valstugan.

– Det är sånt som gör att 
Julian blir så jävla nervös, säger 
Ullman.

Följdes av livvakter
Vid 21-tiden i går kväll rörde 

sig utrikesministern utanför 
Wisby hotell i centrala Visby. 
Varje steg han tog följdes av två 
livvakter. 

Anna-Charlotta Johansson, 
ny presschef  för Moderaterna 

och under lång 
tid pressekrete-
rare hos utrikes-
minister Carl 
Bildt, visste i går 
kväll inget om 
Wikileaksbesö-
ket.

– Det påverkar 
inte oss. 

Säkerhetspoli-
sen vill inte kom-
mentera bevak-
ningen av utri-
kesministern.

VISBY. Organisationen Wikileaks – som tidigare riktat 
allvarliga anklagelser mot Bildt och hotat att avslöja ”hem-
liga dokument” om honom – har anlänt till Gotland och 
planerar en aktion.

Samtidigt skyddas utrikesministern skyddas av flera 
livvakter från Säkerhetspolisen under sitt besök i Visby. 

I AlmedAlen

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se
TexT

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
FoTo

WIkIleAks
plAnerAr
eTT uTspel

Wikileaks har anlänt till Visby – samtidigt  
sågar Carl Bildt Julians Assanges advokat

Carl Bildt träffade Hillary Clinton 
i Stockholm i juni. Foto:sVEN liNdWall

EXTRA

HAr Folk I VIsby. Julian Assanges Wikileaks är i Visby och i dag klockan 11 håller Wikileaksföreträdarna en presskonferens. Foto: lEFtEris PitaraKis/aP



7torsdag 5 juli 2012

Detta har hÆnt i Julian assange-aFFÆren

EXTRA

BesØkte Valstugan. Carl Bildt kritiserade Julian Assanges advokat i Expressens valstuga där han varit på utfrågningen Raka svar med Niklas Svensson.  

anhållen i sin 
frånvaro

MMJulianMAssangeMbesökteM
iMaugustiM2010MSverige.M
ExpressenMavslöjadeMattM
hanMdåManhöllsMiMsinMfrån
varo,MmisstänktMförMvåldtäktM
ochMsexuelltMofredandeMavM
tvåMkvinnor.

Beslut om 
utlämning

MM IMnovemberM2010ManhöllsM
AssangeMpåMnyttMiMsinMfrånvaro.M
IMfebruariM2011MbeslutadeMenM
domstolMiMLondonMattMhanMskaM
utlämnasMiMSverige,MettMbeslutM
somMbekräftadesMavMbrittiskaM
HighMCourtMiMnovemberM2011.

söker politiskt 
asyl i ecuador

MMSedanM19MjuniMiMårM
befinnerMsigMAssangeMpåM
EcuadorsMambassadM
iMLondonMsedanMhanMsöktM
politiskMasylMiMEcuador,M
förMattMslippaMförhörasM
iMSverige.

riktar kraftiga 
angrepp mot Bildt

MMWikileaksMriktar,MsedanMdenMsvenskaM
begäranMomMutlämningMkom,MkraftigaM
angreppMmotMSverigeMochMutrikes
ministerMCarlMBildtM–MiMsyfteMattMmiss
tänkliggöraMSverigeMochMförMattMhindraM
attMvåldtäktsanklagadeMWikileaks
grundarenMJulianMAssangeMutlämnas.

Planerar smuts-
kasta sverige

MMWikileaksMharMhotatMiMettM
interntMdokumentMattMavslöjaMattM
CarlMBildtMvarMamerikanskM”infor
matör”,MrapporteradeMExpressenM
iMfebruariM2012.MSamtidigtM
MplaneradeMWikileaksMmassivM
smutskastningMavMSverige.
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PR-byrån Westander höll semina-
rium i går – och fick oväntade svar. 

Under rubriken ”Åtta av tio 
kommer älska det här semina-
riet” samlade PR-byrån Westan-
der en panel av journalister, poli-

tiker och opinionsanalytiker. 
Ämnet var statistik och journa-
listik. En fråga som dök upp var 
opinionsundersökningar.

– Finns det en risk att det görs 
för många? frågade moderatorn.

– Ja, på ett vis görs det för 
många, om man slarvar. Man ska 
tänka ut varför man vill göra en 
undersökning och vad det är för 
information man har behov av. 
Det finns en lätthet att göra 

undersökningar i dag, med webb 
och liknande, vilket gör att man  
i bland tänker mindre och bara 
svischar i väg, svarade Toivo Sjö-
rén, chef  för opinionsundersök-
ningar på TNS Sifo.

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

VISBY. Det görs för många opinionsundersökningar.
Åsikten kommer från oväntat håll: Toivo Sjörén, chef för 

opinionsundersökningar på TNS Sifo.

”fØr m˚nga undersØkningar”

BOrg kØr 
ØVer LØØf
”Vi prioriterar inte sänkta arbetsgivaravgifter”

H˚rt Pressad. Annie Lööf (C) vill fortsätta sänka arbetsgivar-
avgiften för att fler jobb ska växa fram.  Foto: Fredrik SjöShult

tiLL attack. Anders Borg (M) sågar Annie Lööfs slutsater om 
hur arbetslösheten ska bekämpas.   Foto: AnnikA AF klercker

Sprickan är nu total i regeringen 
om hur arbetslösheten ska hante-
ras. Centerpartiet har länge häv-
dat att sänkta arbetsgivaravgifter 
skulle ge fler jobb men Anders 
Borg har vägrat med motive-
ringen att facken då skulle kräva 
högre löner – och då förlorar sta-
ten pengar utan att det blir nya 
jobb.

Men en ny undersökning som 
Företagarna gjort bland fackför-
bunden visar att Borg inte har 
någon fog för sin oro: Fackförbun-
den lovar att inte kräva högre 
löner om arbetsgivaravgifterna 
sänks och därmed skulle nya jobb 
skapas.

Tar fasta på ny rapport
Näringsminister Annie Lööf, 

hårt pressad av usla opinionssiff-
ror för Centern, tar nu fasta på 
den nya rapporten och kräver att 
Borg ändrar sig.

– Det är viktigt att fler jobb 
växer fram i småföretag runtom i 

landet. Sänker man kostnaden för 
att anställa kommer det att leda 
till fler jobb. Jag hoppas att vi kan 
fortsätta sänka arbetsgivaravgif-
ten, säger Annie Lööf  till Expres-
sen.

Borg slår tillbaka
Anders Borg slår tillbaka:
– Vi har i alliansen varit tydliga 

med att vi inte prioriterar sänkta 
arbetsgivaravgifter.

Är du orolig för en löneglidning 
om arbetsgivaravgifterna sänks?
– Det är det normala förloppet. 

Då försvinner 
också effekterna 
på sysselsätt-
ningen.

En ny rapport 
från Företa-
garna, som 
Annie Lööf tagit 
fasta på under 
dagen, säger att 
det inte finns 
risk för löneglid-

ning om arbetsgivaravgifterna 
sänks. Vad säger du om det?
– Det här är ett område där vi 

redan har gedigen forskning från 
flera olika länder och olika tids-
perioder, säger Borg.

Hans sågning av Annie Lööf-
kraven kommer samtidigt som 
han svängt i frågan om att satsa i 
krisen för att få fart på hjulen och 
skapa fler jobb. Tidigare har 
regeringen anklagats för att snåla 
men nu vill Borg spendera, dock 
inte på sänkta arbetsgivargifter.

Länge funnits ett missnöje
Inom småpartierna i alliansen 

har det länge funnits ett missnöje 
med Anders Borg och finansde-
partementet. Småpartierna har 
ett skriande behov av att profilera 
sig men Borg säger nej och när 
han nu öppnar plånboken något 

prioriterar han 
bolagsskatten.

Näringsminis-
ter Annie Lööf  
kom till Almedals-
veckan efter att 
moderatledaren 
Fredrik Reinfeldt 
dominerat nyhets-
flödet med sitt för-
slag på jobbpakt 
för att hjälpa unga 

VISBY. Finansminister Anders Borg kör över den hårt 
pressade Centerledaren Annie Lööf i frågan om arbetsgivar-
avgifter.

Han sågar också hennes slutsatser om hur arbetslösheten 
ska bekämpas.

– Det här är ett område där vi redan har gedigen forskning, 
säger Anders Borg.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

i aLmedaLen

 MLAS. Centern vill luckra upp 
turordningsreglerna för att fler 
ungdomar ska komma in på 
arbetsmarknaden. Men Rein-
feldt och Borg har tagit avstånd 
från den historiska partilinjen 
och försvarar nu LAS.

 MARBETSGIVARAVGIFTER
Centern vill sänka arbetsgivar-
avgifterna, men Borg är iskall 
inför det. 

 MMP-FLÖRT. Reinfeldt har 
varit ljum i inställningen till Mil-
jöpartiets förslag om bredare 
samarbeten. Lööf har öppet 
flörtat med Miljöpartiet.

 MKÄRNKRAFT. Energiöverens-
kommelsen ligger på bordet, 
men från stund till annan blir 
det konflikter om hur den ska 
tolkas. Här hejas Reinfeldt på 
av den mer kärnkraftsvänliga 
FP-ledaren Jan Björklund.

FAKFF sprickan
mellan c och m

in på arbetsmarknaden. Han 
vill att LO, Svenskt Näringsliv 
och regeringen ska enas om 
att yngre ska kunna erbjudas 
introduktionslöner.

Lööf  konstaterar:
– Det är något som vi i 

regeringen har diskuterat 
under lång tid.

Hamilton: 
Gör ett 
parti av 
Alliansen
VISBY. Riksdagsledamo-
ten Carl B Hamilton, FP, 
vill bilda ett enda borger-
ligt parti. 

Det sa han i går till TV4 
Nyheternas Ulf Kristof-
ferson. 

Utspelet från Carl B Hamilton 
kommer samtidigt som Alli-
ansen kämpar för sin överlev-
nad och både Centerpartiet 
och Kristdemokraterna 
balanserar kring 4-procent-
spärren i opinionsmätning-
arna. 

Enligt Hamilton måste de 
fyra partierna redan i dag 
kompromissa i alla viktiga 
frågor och nästa logiska steg 
blir en sammanslagning, som 
enligt honom bara ger vin-
ster: 

– Man ska slå ihop de bor-
gerliga partierna till valet 
2018 och på vägen så kan man 
eventuellt inför valet 2014 
bilda en valallians, sa han i 
går kväll till TV4 Nyheterna.

Inte första gången
– Det stora borgerliga par-

tiet skulle bli en seismisk för-
ändring av det svenska poli-
tiska landskapet och social-
demokraterna skulle för över-
skådlig tid förpassas till 
andra eller tredje platsen.

Det är inte första gången 
den typen av förslag framförs 
– men tidigare har det oftast 
handlat om att två av småpar-
tierna skulle gå ihop. 

Carl B Hamiltons förslag är 
mer drastiskt. 

Vem som skulle leda detta 
nya borgerliga parti har Carl 
B Hamilton inte berättat. Men 
ett namn har han redan:

– Allianspartiet, naturligt-
vis. Det är ju så det har vuxit 
fram.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Folkpartisten Carl B Hamilton, 
ordförande för EU-nämnden, vill 
göra Alliansen till ett parti. 
 Foto: Sven lindwAll
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Han tar greppet 
– om almedalen

Fjelkners 
attack mot 
Björklund
VISBY. I dag – på Folkpar-
tiets dag – går Lärarnas 
riksförbund till angrepp 
på Jan Björklund.

– Han borde göra 
mycket, mycket mer, 
säger Metta Fjelkner, 
ordförande i Lärarnas 
Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund är som 
vanligt på plats under 
Almedalsveckan. Metta Fjelk
ner, LR:s förbundsordförande, 
har suttit längst på sin post av 
alla fackförbunds ledare.

När Expressen träffar 
henne på en glassbar vid 
kajen i Visby räknar hon upp 
allt som förbundet fått ige
nom sedan hon tillträdde för 
tolv år sedan.

–  Vi ville ha ett nytt betygs
system, genomfört. Lärar
legitimation, genomfört. Ny 
gymnasieskola, genomfört. Ny 
lärarutbildning, genomfört. 
Mer kunskapsfokus i kurspla
ner och läroplaner, genomfört, 
säger Metta Fjelkner.

Reinfeldt vägrar
Men det finns saker kvar att 

göra. Metta Fjelkner har 
länge drivit på för att skolan 
ska drivas i statlig regi – där 
hon också har utbildnings
minister Jan Björklund på sin 
sida. Men Reinfeldt vägrar.

– Jan Björklund måste 
trycka på när den gäller den 
reformen, säger Fjelkner.

Resurser till lärarna
En utredning om vilka 

effekter kommunaliseringen 
av skolan har fått är nu på 
gång. Metta Fjelkner vill 
också att Björklund övertygar 
Anders Borg om att det 
behövs mer resurser till 
lärarna.

– Många reformer har inne
burit att mycket extra arbete 
har lagts på lärarna i form av 
dokumentation. Det tar tid 
och tid är pengar, säger hon.

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

Metta Fjelkner. Foto: stephan berglund 

stÆller Hatt mot vÆggen. Energigas Sverige överlämnar 
1 400 namnteckningar för biogasens överlevnad. Foto: christian örnberg

VISBY. Energigas Sverige tycker 
att det går för sakta – att det 
finns för mycket fossilt bränsle. 
Därför tog de saken i egna hän
der och lämnade namnunder
skrifter till energiministern på 
onsdagskvällen.

– Vi måste tala om att något 

ska hända, säger Anders Mathi
asson, vd på Energigas Sverige, 
som lämnade över underskrif
terna tillsammans med bransch
organisationens ordförande 
Cecilia Hedqvist.

AnnaKarin Hatt lovade att 
titta på det och att hon skulle 

göra allt hon kunde för biogasen.
– Vi behöver få in mer natur

gaser till Sverige. Det är en 
utmaning för oss, i dag är 90 pro
cent fossilt bränsle i Sverige, 
säger AnnaKarin Hatt efter att 
hon tagit emot namnunderskrif
terna. JoHanna caRdELL

Hatt f˚r krav p˚ gas

Expressen satsar stort på att ha 
den bästa bevakningen av politi
kerveckan i Visby. 

Valstugan är på plats och toppo
litiker och makthavare står i rad 
för att intervjuas. Många av debat
terna och intervjuerna sänds 
direkt i Expressens webbtv. Och 
varje dag kommer ett nytt nummer 
av nyhets tidningen Expressen 
Almedalen – en specialedition av 
Expressen som bara handlar om 
det som händer i Visby. 

Det lönar sig.
Hittills i veckan har Expressen 

haft den bästa bevakningen – det 
tycker i alla fall majoriteten av de 
som svarat på Yougovs panelfråga. 

Opinionsföretaget Yougov 
ställde också frågan: ”Vem, för-
utom partiledarna, tycker du är 
mäktigast i Almedalen?”.

Även här fick Expressen en 
hedersplats.

Den person som flest röstat på är 
Expressens politikreporter Niklas 
Svensson. Var tionde anser att han 
är allra mäktigast.

”Medier” och ”PR-byråer”
Flest röster fick det lite mer obe

stämda ”medierna”. De personer 
som nämns i övrigt är Karin Lind
vall, projektledare för Alme
dalsveckan, Moderaternas strateg 
Per Schlingmann och finans
minister Anders Borg, liksom ”PR
byråer”.

Undersökningarna duggar tätt 
i Visby just nu. 

Men flera pekar åt samma håll.
Meltwalter Buzz gör en analys 

av aktiviteten på sociala medier 
varje dag under veckan. I går kon
staterade de att Reinfeldt, föga 
överraskande, dominerade på 
Moderaternas dag i Visby.

”När vi fördjupar oss på individ-
nivå ser vi att Niklas Svensson och 
Anders Pihlblad är de som var 
mest inflytelserika”, konstaterar 
de vidare. Anders Pihlblad är poli
tisk reporter på TV4.

Svensson och Bildt toppar
Även Makthavare.se har gjort en 

kartläggning av Almedalens mest 
inflytelserika personer i sociala 
medier. Genom att gå igenom 
 kontaktnät på sociala medier har 
den ideellt drivna sajten sedan 
korat de med flest tentakler och 
kontaktytor. Expressens Niklas 
Svensson och utrikesminister Carl 
Bildt toppar listan. 

– Niklas Svensson står ut för att 
han följs av så många olika, från 
både höger och vänster, säger Ham
pus Brynolf, ägare Makthavare.se.

Niklas Svensson:
– Jag arbetar i valstugan på 

dagarna med utfrågningar av 
 politiker. Mellan varven letar  
jag nyheter och på kvällarna för
söker jag hinna nätverka så 
mycket  som möjligt. Almedalen är 
en  guldgruva för en politisk  
reporter.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VISBY. Expressen har bäst bevakning av almedals-
veckan.

och Expressens politikreportern niklas  Svensson är 
mäktigaste i Visby.

– Väldigt hedrande, säger niklas Svensson.

vem, förutom parti
ledarna, tycker du är 

 mäktigast i almedalen?

(Respondenterna har fått svara fritt på frågan, 13,9 procent  
svarade media/medier och 3,3 procent svarade PR-byråer.)

aAtaF om undersØkningen
 MUndersökningen är genomförd i YouGovs Almedalsopinion 

mellan 16:00 och 18:00 den 3 juli 2012.
 MTotalt har 172 personer deltagit i undersökningen, och 

 inbjudningar har gått till Almedalsbesökare.

vilket medium har hittills bevakat  
almedalsveckan bäst?
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vem har du lyssnat på i valstugan?
Pär Sturesson, 47, 
revisor, Kalmar:

– Karl-Petter 
Thorwaldsson, vi 
gick i samma 
klass. Han hade en 
oerhört god för-
måga att tala 
redan på gymna-
siet.

Krister Kronlid, 43, 
ordförande Kommu-
nals lokalavdelning, 
Uddevalla:

– Karl-Petter 
Thorwaldsson. 
Han ger raka 
besked om varför 
LO stöder politiska 
partier.

Malin Tynderfeldt, 
33, redaktör, 
 Stockholm:

– Gudrun 
 Schyman. Hon  
är en av få som 
pratar om  
könsmakt-
strukturerna.

Laila Pörtfors, 
kassör SD, Västerås:

– Gudrun 
 Schyman. Jag 
tyckte inte att  
hon  pratade 
 tillräckligt om  
de fängslade  
journalisterna.

schyman höjer    kvinnors lön

Ställde de politiska partierna mot väggen – och samtliga ställde upp på kraven

I sin kamp för jämställda löner 
har Gudrun Schyman gjort 
gemensam sak med de kvinno-
dominerande facken. 

”Det är ovärdigt”
– 4 400 kronor mindre i 

månaden för kvinnor som job-
bar i vården, jämfört med män 

som jobbar med maskiner. Det 
är ovärdigt för Sverige 2012! 
säger hon.

De har riktat in sig på direk-
tiven för Medlingsinstitutet, 
som Schyman kallar statens 
förlängda arm in i lönebild-
ning.

– Tillsammans med Annelie 

Nordström, ordföranden i Kom-
munal, som är en tuffing, 
ställde jag de politiska parti-
erna mot väggen på ett löne-
seminarium här i måndags 
angående kvinnolönerna.

– Innan seminariet var klart 
hade samtliga partier räckt upp 
handen och sagt att ”ja, vi stöd-
jer kravet”, säger hon.

Har startat maktakademi
Nu kommer hon följa upp  

så att de utlovade motionerna 

 trillar in i riksdagskvarnen.
Sedan förra året har Gudrun 

Schyman startat en makt aka-
demi – Rävåkra Maktakademi.

– Jag har lång erfarenhet av 
maktspel, och rävspel, jag för-
medlar ju de här erfarenhe-
terna professionellt. Jag mär-
ker vilket behov det finns av att 
man talar klarspråk om de här 
frågorna.

– Så jag tänkte att det är lika 
bra att öppna eget då.

Akademien ska bedriva 

chefsutbildning i maktfrågor.
– Vi ska ha en kunskapsför-

medling av de strukturer i sam-
hället som handlar om makt, 
men som sätter käppar i hjulet 
när man vill uppnå sina mål.

Hårdare för kvinnor
– Det här är kunskaper jag 

själv hade behövt. Det handlar 
om att lära sig hur kartan ser 
ut.

Schyman tar kyrkan som 
exempel – och medierna, som 

VISBY. Gudrun Schyman har fått alla riksdagspartiers 
löfte att skärpa den statliga lönebildningspolitiken.

– Vi håller på, vi ger oss inte, det är ju skandal! säger 
hon på besök i Expressens valstuga.

”ovÆrdigt”. Gudrun Schyman pratade om de låga 
kvinnolönerna under sitt besök i Expressens valstuga. 
”Det är ovärdigt för Sverige 2012”, sa hon. 
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vem har du lyssnat på i valstugan?

	12.00		Raka	svar	Hillevi		
Engström	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
 arbetsmarknadsministern. 
( Direktsänds)

	13.00		Raka	svar	Erik		
Ullenhag	(FP)	
Annie Reuterskiöld intervjuar 
migrationsministern. 
 (Direktsänds)

	13.30		Intervju:	Emma	Igelström
Niklas Svensson intervjuar 
Igelström om sitt engagemang 
för utsatta barn. (Direktsänds)

	14.00		Raka	svar	Jan		
Björklund	(FP)	
Niklas Svensson intervjuar 
partiledaren och utbildnings
ministern. (Direktsänds)

	14.20		Vad	var	det	han	sa?	
Statsvetaren Jenny Madestam 
och Christina Lundell analy
serar FPledarens svar. 
 (Direktsänds)

	15.00		Raka	svar	Annie	Lööf	(C)
Niklas Svensson intervjuar 
partiledaren och närings
ministern. (Direktsänds)

	15.20		Vad	var	det	hon	sa?	
Statsvetaren Jenny  
Madestam och Christina 
 Lundell analyserar Cledarens 
svar. (Direktsänds) 

	16.00		Raka	svar	Magdalena	
Andersson	(S)	
Niklas Svensson intervjuar 
 Socialdemokraternas ekono
miskpolitiska talesperson. 
(Direktsänds)

	16.20		Vad	var	det	hon	sa?
Anna Dahlberg och  
Christina Lundell  
analyserar Anderssons svar.

	17.00		Intervju	Adam		
Cwejman	(LUF)
Niklas Svensson intervjuar 
LUF:s förbundsordförande. 
(Direktsänds)

	13.00		Raka	svar	Carin	Jämtin	(S)
Niklas Svensson intervjuar So
cialdemokraternas par
tisekreterare. (Direktsänds)

	13.20		Vad	var	det	hon	sa?	
Eric Erfors och Christina 
 Lundell analyserar 
 partisekreterarens svar.

	14.00		Raka	svar	Anna-Karin		
Hatt	(C)	
Niklas Svensson intervjuar   
it och energiministern. 
 (Direktsänds)

	15.00		Raka	svar	Gunnar	
Hökmark	(M)
Niklas Svensson intervjuar  
EUparlamentarikern. 
( Direktsänds)

	16.00		Raka	svar	Anna		
Kinberg-Batra	(M)
Niklas Svensson intervjuar 
Moderaternas gruppledare. 
(Direktsänds)

	16.30		Raka	svar	Maria		
Larsson	(KD)
Annie Reuterskiöld intervjuar 
barn och äldreministern. 
 (Direktsänds)

	16.50		Vad	var	det	hon	sa?
Eric Erfors och Christina 
 Lundell analyserar barn och 
 äldreministerns svar.

	17.00		Intervju:	Hanna		
Wagenius	(CUF)	
Niklas Svensson intervjuar 
CUF:s förbundsordförande. 
(Direktsänds)

dagens gÆster 
i valstugan

...och i morgon

Dag Klerfelt, 57, råd-
givare, Stockholm:

– Patrik Sjöberg. 
Han är en åsikts-
maskin, men det 
var lite uddlöst.  
Ni hade kunnat 
sätta lite starkare 
tryck i frågorna.

Joanna Tillberg Cas-
tenfors, 43, jurist, 
Stockholm:

– Elmsäter-Svärd, 
Reinfeldt, Patrik 
Sjöberg och 
 Sjöstedt. Jag blev 
rätt tagen av 
Patrik Sjöberg. 

Gunilla Sandblom, 
45, åklagare, Stock-
holm:

– Jag har lyssnat 
på flera. Reinfeldt 
gjorde en grej av 
sitt besök och 
 spexade.

Malin Johansson, 
45, kurator, Skövde:

– Patrik Sjöberg, 
Anna Maria 
Corazza Bildt och 
Gudrun Schyman. 
Anna Maria var 
mest explosiv, 
Gudrun var bäst.

Enkät: christina lundEll Foto: cornElia nordström

schyman höjer    kvinnors lön

Ställde de politiska partierna mot väggen – och samtliga ställde upp på kraven
enligt en kommande doktors-
avhandling behandlar kvinn-
liga politiker mycket hårdare 
än män.

”Blir väldigt besvärligt”
– Många människor tänker 

”här är vi så schysta, här får 
inte finnas några könsmakts-
ordningar”. Men det gör ju det 
ändå. 

– Och trycker man ner det 
under mattan blir det väldigt 
besvärligt, säger hon.

Maken fick hoppa 
in när Bildt blev sen

Arbetslösheten får 
hans ilska att vakna

Ingen skepsis mot vänstersamarbete

Hoppas att fler 
barn ska våga prata

Damberg fåordig 
inför Löfvens tal

 MAnna Maria Corazza Bildt var 
några minuter sen och maken 
Carl fick agera publikvärmare. 
”Vi ses om några timmar”, sa 
utrikesministern när han 
 lämnade scenen för att ge sin 
hustru en kyss.

 MKarlPetter Thorwaldsson, 
ordförande, LO, är för det mesta 
på gott humör, men när det 
kommer till arbetslösheten får 
rösten stormstyrka.
– Åk hem och lös arbetslös
heten! Vi måste jobba mot 
arbetslösheten varje dag. 

 MJonas Sjöstedt, partiledare V, söker samarbete med partierna på 
vänsterkanten. Någon skepsis mot det säger han sig inte märka 
hos medlemmarna.
– Nästan ingen jag pratar med säger ”vi vill inte vara med i reger
ingen”. Allt beror på politikens innehåll.

 MHöjdhoppsstjärnan och 
Expressenkrönikören Patrik 
Sjöberg är i Visby för Bris 
 räkning. Han vill använda den 
rollen till att ingjuta modet i fler 
barn som utsatts för övergrepp 
att berätta om det.

 MMikael Damberg, grupp
ledare, S, slinter inte på  
tungan inför Stefan Löfvens  
tal på lördag:
– Vi har pratat om vad han vill 
prata om.

valstugans gÆster

i almedalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
Foto
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EU kräver 
ny soppa 
i Östersjön
Visby. Viking Line kom-
mer till Almedalen med en 
ny lyxfärja som ska klara 
de nya tuffa miljökraven 
i Östersjön och därmed få 
beröm av miljöpolitikerna.

Men oron är stor för att 
de hårt pressade rederi-
erna nu blir av med förde-
len av momsfritt ombord.

Viking Lines nye koncern-
chef  Mikael Backmans mål är 
att göra båtarna i Östersjön 
mer flärdfulla.

Den nya färjan Grace kos-
tade två miljarder. Tack vare 
att Grace drivs på naturgas 
klarar den miljökraven.

Nästa steg blir att uppgra-
dera Cinderella som är Viking 
Lines flaggskepp i Östersjön 
på Ålandskryssningarna, 
men som ibland kritiseras för 
att vara sliten.

– Jag tror att vi kommer gra-
cifiera Cinderella fram över 
och göra en uppgradering 
längre fram, säger Backman.

Hårdare miljökrav
Rederierna i Östersjön brot-

tas med de nya miljökraven 
på lägre svavelutsläpp.

2 000 fartyg måste utrustas 
med nyutvecklad teknik som 
kommer kosta omkring 80 
miljoner kronor per fartyg för 
Viking Line, som tills vidare 
måste köra båtarna på ett spe-
cialbränsle.

– Det kommer öka våra 
bränslekostnader med 25-30 
procent, säger Backman.

Kan bli momskrav
Han måste därför höja 

reguljärbiljett- och fraktpri-
serna, men det kommer inte 
drabba nöjesresenärerna.

Viking Line och andra Öster-
sjörederier är nu oroade för 
att ett nytt EU-direktiv kom-
mer tvinga dem ta ut moms.

– Det vore mycket tråkigt 
för oss eftersom restaurang-
erna och shoppingen är vik-
tiga för de som åker med oss, 
säger Backman.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Viking Lines vd Mikael Backman.
 Foto: Fredrik sjöshult

Ulf Lindberg, Maria Wetterstrand och 
Irene Wennemo. Foto: johanna cardell

Riksdagens utskott håller på 
med en utredning, som ska vara 
klar i maj 2013.

– Vi skulle behöva 1-1,5 år till, 
sa Irene Wennemo, huvudsekre-
terare till socialförsäkringsutred-

ningen, på ett seminarium i går.
Almega har ett förslag hur en 

ny socialförsäkring kan se ut.
– Vi vill att a-kassan ska bli 

obligatorisk, sa Ulf  Lindberg, 
näringspolitisk chef  på Almega.

Han vill ha ett socialförsäk-
ringssystem som underlättar 

snabba omställningar i karriären.
Även Maria Wetterstrand  

(MP) anser att systemet måste 
klara fler karriärbyten.

– Vissa utbildningar är det 
okej att gå om man är arbetslös. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Visby. Allt fler kommer att byta karriär – för det krävs ett 
bättre system med  försäkringar.

Men socialförsäkringsutskottet, som håller på med en 
utredning,  behöver mer tid.

”Vissa utbildningar Ær okej”

Hon har ett brinnande engage-
mang. Hon kämpar och ger ald-
rig upp. Trots att den sista tiden 
har varit svår i Egypten finns 
glöden kvar för att få bättre rät-
tigheter för kvinnor. 

– Jag vill ha demokrati, säger 
Hibaaq Osman.

”Vi behandlas fruktansvärt”
I Egypten blir kvinnorna 

utsatta för våldtäkter. De får 
fingrar upptryckta i underlivet. 
De blir slagna. De blir hotade. 

– Kvinnorna behandlas fruk-
tansvärt, säger Hibaaq Osman.

Organisationen Kvinna till 
Kvinna ville göra något positivt 
för de utsatta kvinnorna. 
I Almedalen ger de därför kär-
lekshälsningar till flera kvinno-
aktivister. De blir nämligen säl-
lan uppmuntrade för det arbete 
som de gör.

– Jag har aldrig fått så här 
många kärleksbrev från både 
män och kvinnor tidigare, säger 
Hibaaq Osman som fick ta emot 
en hel hög med brev på onsda-
gen av Christina Hagner, 
 kommunikationschef  på Kvin-
 na till Kvinna.

– Min mamma kommer att 
hämta mig om hon får se alla 
dessa brev, skojade Hibaaq 
Osman. 

Gillar Sverige
I Sverige trivs kvinnoaktivis-

ten bra. Hon gillar maten, men 
framför allt hur öppet det är 
i Sverige och i Almedalen, där 
politikerna går mitt på gatorna.

– Min dröm är att ha det så 
här i Mellanöstern, i Afrika. 
Den här känslan – att kunna gå 
runt och umgås, att se politiker. 
Det är en vacker känsla. Jag 
vill ha demokrati, säger hon.

– Alla kvinnor pratar samma 
språk, vi har kraft att förändra 
världen.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

Visby. De kämpar för frihet.
I stället blir de slagna, utnyttjade och hotade. 
– Sedan jag föddes har jag fightats för kvinnor, säger 

kvinnoaktivisten Hibaaq Osman som kommer från 
 Egypten och är på plats i Almedalen.

OrgAnISA-
tIOnEn: 
Kvinna till 
Kvinna är 
i Almedalen för 
att sprida information, debat-
tera, nätverka och påverka. 

 M i deras tält kan du kärleks-
bomba aktivisterna som 
kämpar för bättre rättigheter 
för kvinnor. De får annars 
sällan uppskattning för det  
de gör. 

HIBAAq OSMAn: 
Hon är en av aktivisterna  
som är i Almedalen. 

 MHon är vd för organisationen 
Karama och har kämpat för 
 kvinnofrågor ända sedan  
hon var liten. 

Hibaaq: ”kvinnorna behandlas fruktansvärt i egypten”
FAKFF kVinna till kVinna

kÆrleksaktiVist. Aktivisten Hibaaq Osman 
från Egypten har kämpat för kvinnors rättigheter 
sedan hon var liten. Foto: johanna cardell

Kvinnoaktivisten Hibbaq Osman fick ta 
emot kärleksbrev av Christina Hagner, 
kommunikationschef, Kvinna till Kvinna.

Hon HyllFs med 
AFrleAsbreven
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Alexandra Pascalidou tillbringar 
veckan i en visningslägenhet

”Jag hoppas att 
den inte säljs”

Pris: Cirka 2 000 kronor/natt.
område: Nära Wallers. 
storlek: Cirka 70 kvadrat.
så Hittade jag boendet: 
”Genom en bekant, jag har bott här 
tre gånger tidigare.”
då bokade jag: ”Jag fick klar-
tecken för bara ett par dagar 
sedan.”
bekvämligHeter: ”Här finns 
kylskåp, frys, kaffemaskin, tv, egen 
toalett och dusch.”

Alexandra Pascalidou har inte 
oroat sig över boendet speciellt 
mycket, trots att det var ovisst in 
i sista stund.

– Jag har överlevt på de mest 
konstigaste ställena. Vad skulle 
vara det värsta som skulle 
kunna hända här? Man känner 
väl alltid någon som man kan 
sova hos, säger hon. 

Boendet löste sig och nu lever 
Alexandra Pascalidou i en vis-
ningslägenhet.

– Jag måste leva så det inte syns, men 
jag är pedant så det ska nog gå bra, säger 
hon.

Däremot vill hon inte att lägenheten 
ska bli såld, hon vill nämligen återvända 
hit nästa år också, precis som hon har 
gjort de tre senaste åren.

– Det är så tryggt att bo här, 
säger hon.

Hämtar ny energi
Och apropå det berättar 

Alexandra Pascalidou att hon 
inte har lyckats låsa dörren 
inne i lägenheten. Men inte 
heller detta oroar hon sig över.

– Det här är den enda plat-
sen på jorden som jag sover så 
här bra på, säger hon.

Det är också här som jour-
nalisten hämtar ny energi mellan alla 
uppdrag som hon har i Almedalen. 

– Jag gillar att gå undan, Almedalen är 
som en social explosion. Även jag kan bli 
lite blyg, säger Alexandra Pascalidou.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VilA. Här pustar alexandra Pascalidou ut mellan uppdragen. Foto: Johanna Cardell

S˚ bor AlexAndrA PAScAlidou i ViSby

VISBY. För ett par dagar sedan fick alexandra Pascalidou klart med 
lägenheten i visby.

Problemet är bara att den är till salu.
Pascalidou måste nu finnas tillgänglig – för visningar.

ExprEssEn HÆlsar p˚ Hos...
AlexAndrA PAScAlidou

köpsugna spekulanter är välkomna.

måste leva så att 
det inte syns.

Catharina Elmsäter-Svärd

Stefan Attefall

Claes Norgren

Åsa Romson

Ingemar Skogö

Lena Erixon

effect vim
m

erby 2012

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

Intervjuare och moderator 
Bertil Moldén, vd BIL Sweden

ALMEDALSVECKAN I VISBY • HÖGSKOLAN • SAL B25

Tisdag 3 juli 
kl 9.00-9.30
Ingemar Skogö, tidigare 
GD för Vägverket och numera 
landshövding i Västmanlands 
län samt ordförande för FFI 
(Fordonsstrategisk Forskning 
och Innovation). 

Tisdag 3 juli 
kl 15.00-15.30
Stora samhällsresurser satsas 
på olika insatser för att minska 
utsläppen av växthusgaser. 
Claes Norgren har lett 
Riksrevisionens arbete med 
granskningsstrategin 
“Hållbar utveckling - klimat”.

Onsdag 4 juli
kl 9.00-9.30
Lena Erixon, stf GD 
Trafi kverket har under det 
senaste året arbetat intensivt 
med att leda Kapacitets-
utredningen. 

Onsdag 4 juli
kl 15.00-15.30
Catharina Elmsäter-
Svärd, 
infrastrukturminister, 
ansvarar för transport- och 
infrastrukturfrågorna.

Torsdag 5 juli
kl 15.00-15.30
Åsa Romson, 
miljöpartiets språkrör vill 
minska miljöbelastningen 
från trafi ken genom tydliga 
effektiviseringar av 
transportlogistik. 

Fredag 6 juli
kl 9.00-9.30
Stefan Attefall, 
civil- och bostadsminister, 
ansvarar för planering, 
byggande och förvaltning. 

Här får du också chansen 
att själv ställa angelägna frågor 
och få svar direkt

Fordonsbranschen tar pulsen i "Heta Stolen"...

HETA 
STOLEN
HETA HETA 
STOLEN
HETA 
STOLEN
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vÆlfÆrd utan vinster. Jonas Sjöstedt lanserade igår Vänsterpartiets lagförslag om förbud mot att            plocka ut skattepengar i vinst från välfärdsföretag. ”Vi är för valfrihet inom vården, men emot vinster”, sade han.

s˚ m˚nga getingar f˚r jonas sjØstedts tal:   

MMArtistenMLoveMAntell,MfrontmanMiMbandetMFlorenceMValentinM
ochMkändMförMsinaMvänsterorienteradeMtexter,MlevereradeMvadM
somMförväntades,MmenMinteMmer.

MMVisst,MVMärMettMlitetMparti,MmenMmittMiMveckanMbordeMSjöstedtM
kunnatMlockaMflerMänM1M750Mpersoner.MTreMgetingarMräddasMavM
attMpublikenMapplåderadeMnästanMalltMhanMsade.

MMRegeringen,MCarlMBildtMochMAttendoMfickMallaMpiskMavM
V-ledaren,MvilketMkännsMsomMtreMväldigtMförväntadeMmåltavlorM
närMJonasMSjöstedtMstårMpåMscenen.

uppvÆrmningen 23412341234 publiken 123412341234 attackerna 123412341234

med ett vinst-
förbud kan de 

som har en idé med
verksamheten vara
kvar och utvecklas.

13/30

Jonas Sjöstedt krävde lag
mot att ta ut skattepengar
i vinst från välfärdsföretag

I går gjorde Jonas 
Sjöstedt och hans 
ekonomisk-poli-
tiska talesperson 
Ulla Andersson 
ett utspel på DN 
Debatt, där de 
krävde ny lagstift-
ning mot att 
plocka ut skatte-
pengar i vinst från välfärdsföre-
tag.

När Sjöstedt gick upp på sce-
nen i Almedalen i går för att 
hålla sitt tal tog han med sig 
utspelet. I hela 15 minuter, näs-
tan halva talet, gick han på olika 
sätt till angrepp mot privat väl-
färd.

Emot privata vinster
Han betonade att han inte är 

emot valfrihet – bara emot vin-
ster.

– Vi är för att man ska kunna 
välja vilken vårdcentral man vill 
gå till och vilket äldreboende 
som kan passa bäst när mamma 
blir gammal och 
skröplig. Vi är 
positiva till koo-
perativ och 
andra företags-
former som kan 
ge bra impulser 
och utveckling av 
verksamheter, sa 
Sjöstedt.

– Men vi är 
emot privata 
vins ter i välfär-
den. För det är 
något annat. Med 

ett vinstförbud 
kan de som har en 
idé med verksam-
heten vara kvar 
och utvecklas. 
Men de vars enda 
idé var den egna 
vinsten, de kan-
ske inte ens är 
intresserade 

längre, fortsatte han.

Attack mot Bildt
Efter den långa inledningen 

om privat välfärd gick Jonas Sjö-
stedt över till andra favoritäm-
nen, såsom klimatpolitik, femi-
nism och euron.

När han kom till utrikespoliti-
ken delade han ut en känga till 
Carl Bildt – som han menar inte 
har en egen röst i utrikespoliti-
ken.

– Vi vill ha en utrikesminister 
med en egen röst, inte ett eko av 
Washington och Bryssel, sa 
Jonas Sjöstedt och möttes av 
långa applåder.

Regeringen i 
allmänhet fick 
också motta kri-
tik från scenen.

– Vi har en 
regering som 
går på tomgång. 
De verkar trötta 
och nöjda. Ändå 
bråkar de hela 
tiden med var-
andra, till trots 
att så mycket 
behöver göras i 
det här landet.

VISBY.MEtt generalangrepp mot privat välfärd.
Jonas Sjöstedt tog med sig Vänsterpartiets utspel under 

dagen upp på scenen och ägnade sedan nästan halva talet 
åt vinster i välfärden.

– Vi vill ge välfärd efter behov, medborgarnas behov, inte 
företagens, sa V-ledaren.

FAKFF sjöstedt 
talade i 34 minuter
NamN:MJonasMSjöstedt.
ÅldEr:M47Mår.
Parti:MVänster-
partiet.
Start:M19.03.
SlUt:M19.37.

i almedalen

Karl-Johan 
Karlsson
karl-johan.karlsson 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

Publiken applåderade det mesta.

till storms mot  privata vinster
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vÆlfÆrd utan vinster. Jonas Sjöstedt lanserade igår Vänsterpartiets lagförslag om förbud mot att            plocka ut skattepengar i vinst från välfärdsföretag. ”Vi är för valfrihet inom vården, men emot vinster”, sade han.

K-G Bergström: Låter 
mer och mer som Ohly
VISBY. Jonas Sjöstedt är ett mysterium.

Han såg ut som en given succé när han i januari 
valdes till ny partiledare för Vänsterpartiet.

Första veckorna blev också en opinionssuccé.
Tills S valde Stefan Löfven att ta över efter Håkan 

Juholt.

Egentligen borde inte valet av den pragmatiske, näringslivs-
vänlige Löfven utgöra något hinder för Sjöstedts fram-
marsch.

Tvärtom.
Socialdemokrater på vänsterkanten borde snarare i ännu 

högre grad frestas av Sjöstedt med sitt rykte som närmast 
vänstersocialist snarare än före detta uttalad kommunist 
som Lars Ohly (även om Sjöstedt 
faktiskt var med i Kommunistisk 
Ungdom).

Och det är inte bara ryktet som 
borde få Göran Greider och liknande 
socialdemokrater att flockas kring 
Sjöstedt. V är enda riksdagsparti som 
säger nej till vinster i välfärden. Ett 
gammalt krav som i går i Almedalen 
fräschades upp med en konkret 
beskrivning av hur avvecklingen av 
riskkapitalisternas engagemang i 
vård, skola, omsorg bör gå till.

Och det är egentligen inte bara vänsterfalangen i S som 
instämmer i det kravet. LO ställde sig på sin kongress bakom 
vinstförbud. Och en färsk opinionsmätning visar att det 
långt in i borgerliga led finns motvilja mot vinster i välfär-
den såvida de inte återinvesteras i verksamheten.

Vänsterpartiet är dessutom enda rödgröna parti numera 
som är emot EU, vilket borde kunna locka en och annan 
EU-motståndare. De har ökat i antal under eurokrisen.

Man kan också ana att Vänsterpartiet trogen sin historia 
är emot hårda åtstramningar både här hemma och ute i 
Europa, tvärtemot det nya S, där ledningen till och med 
kritiserats av Pär Nuder för att inte hitta gaspedalen i sin 
ekonomiska politik.

Problemet är nog att Jonas Sjöstedt är 
så lite av förnyare numera, så att inte 
ens vänstersossar attraheras. Sjöstedt 
sågs tidigare i sin karriär som en förny-
are likt Gudrun Schyman, vars moder-
nisering av V gav 12 procent i 1998 års 
val. Nu påminner han allt mer om Lars 
Ohly. Samma traditionella framtoning, 
någon gång dessutom kombinerad 
med en ny aggressivitet som man 
trodde var oförenlig med svärmors-
drömmen Sjöstedt.

Men självklart är det långt ifrån kört 
för nye V-ledaren. Han är en av våra 
kunnigaste och mest begåvade politiker. 
Om entusiasmen för Löfven avtar 
(vilket torde vara ofrånkomligt) så 
borde det finnas öppningar för inbryt-
ningar från V.

s˚ m˚nGa GetinGar f˚r jonas sjØstedts tal:   

 MJonas Sjöstedt gjorde inga som helst ansatser på att 
blanda in humor i talet. Tvärtom var det ett rakt igenom all-
varligt och nästan ödesmättat tal.

 MOkej, han återanvände nyheten från tidigare på dagen om 
förbud mot att plocka ut vinster i välfärden, men den åsikten 
var å andra sidan också gammal.

 MVar det något som talet var så var det förväntat. En lång 
attack mot privat välfärd var helt i linje med utspelet tidigare 
på dagen. Överraskningarna lyste med sin frånvaro.

humorn 1234 nyheterna 11234234 ØverrasKninGen 1234

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

politik

jonas 
sjöstedt 

är så lite av 
förnyare 
numera, att 
inte ens väns-
tersossar  
attraheras.

Talare i dag: 
jan bjØrklund (fp)

Söndag: Jimmie Åkesson (SD) 14 getingar. 
måndag: Åsa Romson 19 getingar.
Tiddag: Fredrik Reinfeldt 15 getingar.

tidigare 
talare: 

getingbetyg: expressens politiske 
reporter Karl-Johan Karlsson

till storms mot  privata vinster
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skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se

16 torsdag 5 juli 2012

Dagens ComebaCk
kris är 
tillbaka 
i Visby 
– igen

MMKrisM
utsågsMtillM
”hetastMiM
Almedalen”MM
iMfjol.MIMårMärM
deMtillbaka.

TwiTTersnack 1
LåtskrivarenMochMforskarenM
AlExANdErMBArdM(@Bar-
dissimo)MdiggarMinteManti-

kärnkraftsaktivis-
ternasMklädstil:
”BadMsalesM
pitch:MWhyMdoM
allManti-nukeM

activistsMlookM
likeMtimelapsedM

hippiesMfromM1972?MCallM
PradaMforMimmediateMmake-
over,Mguys!”M”#Almedalen

TwiTTersnack 2
JennyMStrömstedtMM
(@jenny-
stromstedt)M
tackadeM
förMsig.
JENNyM
STröm-
STEdT:M
”HarMtittatM
påM’BroarnaM
iMMadisonM
county’M
utanMljudM
påMfärjan,M
ochMändåM
gråtitM
hejdlöst.M
DagsMförM
semester.M
TackMochMhejM#Almedalen!”
Kollegan,MreporternMochMM
ekonomikommentatornMM
JensMBMNordströmM(@jens-
bnordstrom),MkontradeM
direkt.M
JENSMBMNordSTröm:MM
”JagMsitterMpåMAndersMBorgsM
ekonomiskaMseminariumMM
ochMgråterMocksåMhejdlöst.M
AvMleda!MVerkligenMdagsMförM
semester.”M

TwiTTersnack 3
DebattörenMCiSSiMWAlliNM
(@cissiwallin):

JagMvillMhöraM
brandtalMàMlaM
Palme.MOavsettM
politiskMfärg.M
VartMtogMdenM

glödenMochMävenM
aggetMhosM

svenskaMpolitikerMvägen?M
#Almedalen

aLMeDaLs-
TwiTTer

Bard.

Wallin.

Strömstedt.

Nordström.

FredrikMSjöshult,Mnäringslivsreporter:
... entreprenören Johan Staël von 

Holstein, som åkt hem från Singapore  
för att vara i Halmstad under somma-
ren, vandra förbi Almedalen. Den 
färgstarka debattören är en åter-
kommande gäst under politiker-
veckan.

Karl-JohanMKarlsson,Mpolitikreporter:
... utrikesminister Carl Bildt stå 

och småprata med sin pressekrete-
rare utanför Expressens val-
stuga. Han kallade SVT för 
”statstelevisionen”, vilket 
han också påpekade att ”de 
inte tycker om”.

AnnieMreuterskiöld,MM
politiskMreporter:

... Lena Hallengren stå och 
prata med sin partisekreterare 
Carin Jämtin (S) i St Hans 
cafés trädgård. Hallengren 
höll låda och Jämtin lyss-
nade intresserat.

EXPRESSENS REPORTRAR: VI S˚G...

Malou  
minglar

ProgramledarenMmalouMvonMSiversMvimladeMmedM
NyhetsbolagetsMvdMGöranMEllungMochMVivekaM
Hansson,MprogramdirektörMförMnyheterMochM
samhälleMpåMTV4.

AnnieMlööfM(C)MtarMemotMenMpresentMtillMEskilM
ErlandssonsM(C)MnyföddaMbebisMfrånMKommu-
nalsMordförandeMAnnelieMNordström.

PastaMGambrettiM–MettMstabiltMvalMpåMKallisMenligtM
stammisenMNiclasMlövkvist,MvdMförMPr-byrånM
Agency.M

kallisstammis

ställde in allt i almedalen – åkte till BB

BaByLycka.MEskilMErlandssonMochMhansMfruMSusanneMAdlercreutzMvälkomnadeMenMlitenM
sonMiMgår.M”JagMärMjätteglad”,MskriverMlandsbygdsministernMpåMFacebook.MM Foto: SUVAD MRKONJIC

Eskil Erlandsson skulle i 
går morse presentera sitt 
favoritprojekt, Matlandet, 
på ett seminarium. Men 
någon landsbygdsminister 
syntes inte till. 

Handelsminister Ewa 
Björling förklarade för 
Expressen:

– Han är på BB. Jag har 

ingen info om det kommit ut 
något eller vilken sort det är.

Hon lade till:
– Jag tycker att han är 

ursäktad, säger ministerkol-
legan Ewa Björling.

Spred den glada nyheten
Eskil Erlandsson gifte sig 

i maj med kollegan Susanne 

Adlercreutz. Och i går 
kunde en lycklig far med-
dela den glada nyheten på 
sin facebooksida:

”Jag är jätteglad och lyck-
lig över att kunna berätta 
att jag och Susanne har bli-
vit föräldrar till en fantas-
tisk liten pojke. Nu vill vi ta 
det lugnt och njuta av gläd-
jen och varandra”.

annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

David Baas
david.baas@expressen.se

VISBy.MlandsbygdsministerMEskilMErlandsson,MC,M
ställdeMinMalltMiMAlmedalenM–MochMåkteMtillMBB.

NuMharMhanMochMhustrunMblivitMföräldrar:
–MJagMärMjätteglad.

Erlandsson har 
fått en son

EsbjörnMWahlberg,Mpress-
ansvarigMpåMSveaskog.M
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Dagens GodiskriG Dagens kolportör
Karmeller 
som gäller

MMHeltMklartMskaM
manMvaraMenM
karamellMiMår.MVadM
väljerMduM–Mkomi-
kernMKarinMAdel-
sköldsMmintpas-
tillerMellerMjourna-
listenMKristoffer-
sonsMsaltaM
katter?

Samlar 
pengar  
till laget

MMTariaMIslam,M
13,Mpluggar,M
Visby:

–MViMdelarMutM
tidningenMmedM
fotbollslagetM
förMattMsamlaM
inMpengar.

Johanna Cardell, nyhetsreporter:
... Alexandra Pascalidou vara på 

väg till ett seminarum. Hon sa att 
hon tyckte det var lite tråkigt 
att det var så få kända perso-
ner i Almedalen i år. Några 
ministrar hade hon sprungit 
på, men inte fler än så.

Christina Lundell, valstugeredaktör:
... Mikael Damberg (S) stå 

svarslös när han på ett semina-
rium om ”den nordiska model-
len” fick frågan om varför 
Socialdemokraternas 
varumärkesskyddat 
uttrycket.

...och Ulfs salta katter.Karins mintpastiller...

Kyssen!

Aftonbladets samhällschef in action.

Christoffer Järkeborn, kommunpolitiker i Stockholms stad, delar med 
sig av sina upplevelser i Visby på Facebook:  
”Har tillsammans med chefen kört ett hårt fyspass med SÄPO.  
Bästa starten på dagen! :) – with Beatrice Ask.”  Bild från Facebook

Anna Maria Corrazza Bildt mötte 
sin make i Expressens valstuga. 
Han fick en puss.  
  Foto: Cornelia nordström

Dagens lENA MElliN

Jens Stoor på Röda 
korset:
”FörutMvarMjagMfakir,MdåM
fickMmanMhäftaMfastM
pengarnaMpåMminMkropp.M
NuMharMjagMbyttMomMtillM
styltorMiMstället.”

”fØrut var 
jag faKir”

Carl Bildt samlade den moderata gräddan 
som är kvar i Visby till en powermiddag 
efter vänsterledaren Jonas Sjöstedts tal. 
Han fick sällskap av Anna Kinberg Batra, 
gamle vapendragaren Peter Egardt, Bildts 
före detta pressekreterare Sara Malmgren 
och finansminister Anders Borg som var 
glad efter att ha målat svensk ekonomi i 
något ljusare färger under dagen.

givmild 
författare

Jonas 
Jonasson, 
sommar-
krönikör 
på Expres-
sen, förfat-
tare och 

gotlänning, berättade 
under onsdagskvällen 
om sitt författande och 
entreprenörskap på 
Krakas Krog i samband 
med lanseringen av 
Sparbankernas maga-
sin ”Sverigeresan”.

Arvodet? Det skänkte 
han till Hand in Hand 
som nu möjliggör att 
tio kvinnliga entrepre-
nörer i Indien kan 
starta egna företag.

Jonasson.

Foto: sven lindwall

iNtE ENS NÆra

Niklas Svenssons
HETA LISTA

Thomas Mattsson, chef-
redaktör, Expressen. 
Snälla. 
   Säg att det var Dagens Nyhe-
ters chefredaktör som satte ihop 
spellistan, Mattsson. 
   Säg det. 
   Finns inga andra ursäkter. 

Ka rin Adelskiöld, 
komiker. 

EnMhärligMtjejMmedMdunderkarri-
ärenMframförMsigM–MsomMvetM
massorMomMvåraMpolitiker.MFörM
migMavslöjadeMhonMiM
gårMattMhonMskaM
hållaMhumorkursM
medMdenMtråkigasteM
partiledarenMiM
Almedalen.MEttM
skitigtMjobb,M
menMgladMattM
någonMgörMdet.

2 Ca rl Bildt, utrikes-
minister. 

NärMhustrunMAnnaMMariaMCorrazzaM
BildtMvarMförsenadMtillMenMutfråg-
ningMiMExpressensMvalstugaMgrepM
hanMinMochMageradeMförbandM
–MtrotsMattMhanMsjälvMskulleMvaraM
medMnågraMtimmarMsenare. 

3

Er ik 
Blix, 

radio-
profil. 
HängerMoftaM
ochMgärnaM
näraMvalstuganM
nuMnärMFjärdeM
storstadsregi-
onenMidiotisktM
nogMlagtMnedM
Efterfrågat.M
AlltidMtrevlig,M
ochMmedM
stenkoll.M

4

Ca rin 
Jämtin, 
partisekre-
terare, S. 

NågraMtimmarMinnanMgår-
dagensMDJ-battleMpåMKallisM
iMVisby,MdärMhonMstodMpåM
scen,MkomMhonMförbiM
ExpressensMvalstuga.MMedM
ettMleendeMpåMläpparnaMochM
bereddMattMsvaraMpåMfrågorM
–MbådeMomMLöfvenMochM
politikM–MärMhonMenMfavoritM
nuMiMslutetMavMveckan.

1

Eb ba Busch, 
 kommunalråd, KD. 

EnMavMAlmedalensMsnyggasteM
deltagareMsenMfleraMår,MenligtMettM
gängMlistor.MMenMocksåMextremtM
kompetentMpolitikerM–MenMfram-
tidaMpartiledare?

5

Thomas Mattsson och Gunilla Herlitz.
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Det var proppfullt på Kallis när Expres-
sens chefredaktör Thomas Mattsson och 
DN:s publisher Gunilla Herlitz äntrade 
dj-båset. På deras vänstra sida fanns 
Aftonbladets publisher Jan Helin och 
debattredaktören Karin Magnusson.

Expressen hade fyllt dansgolvet med 
äkta löpsedlar till stöd för Bonnier House 
Mafia. Även Aftonbladet hade, sannolikt 
sent på natten, snickrat ihop en billigare 
löpsedelsvariant med texten ”Hela jävla 

låtlistan – och en unik jävla väderprog-
nos” som tapetserats upp på Kallis.

Aftonbladet hade lite teknikproblem. 
En av låtarna fanns inte i dj-båset och 
fick därför spelas upp via Helins mobil-
telefon.

Gensvaret var enormt. Till och med 
Yttrandefrihetskommitténs ordförande 
Göran Lambertz, som i sociala medier 
tidigare i år konstaterat att han äcklas 
av kvällstidningar, rockade med båda 

händerna i luften. Han diggade hårdast  
i solnedgången.

– Vi vann på dansgolvet, säger DN:s 
chefredaktör Gunilla Herlitz.

Aftonbladet hade inför avgörandet 
tryckt upp jättelika löpsedlar för att 
annonsera vinnarna.

– Vi hade tryckt upp en vinnarlöpsedel 
för Expressen också, säger Aftonbladets 
publisher Jan Helin.

Allt avgjordes med en sms-omröst-
ning. Vid denna upplagas pressläggning 
var utgången oklar.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

VISBY. Aftonbladet vs Bonnier House Mafia med DN och Expressen blev 
en gungande succé.

Kallis var glödhett.
Och mest diggade Göran Lambertz – ordförande i Yttrandefrihets

kommittén som tidigare sagt att han ”äcklas” av kvällstidningarna.

Tidningarna ägde  dansgolvet i natt

Filip Schöön, byrårelationsansvarig 
på Meltwater, och Christian Finstad, 
AD på Meltwater:

– Vi hejar på Expressen så klart!

Marianne Djudic och Richard Lindh, 
PRkonsulter på TastePR:

– Jag hejar på sossarna och 
Expressen, säger Marianne.

– Jag hejar på Moderaterna och 
Expressen, säger Richard.

Mikael Damberg, riksdagsledamot (S) 
och Magdalena Andersson, ekonomisk 
politisk talesperson (S):

– Aftonbladet, det är den största 
tidningen, säger Mikael. 

Sofie Rudh, pressekrete
rare, Socialdemokraterna:
– Jag hejar på Magda
lena, bland tidningarna är 
det oavgjort.

GØR upp p˚ dansGolvet. Aftonbladets Karin Magnusson (debattredaktör), Jan Helin (publisher), Expressens chef
redaktör Thomas Mattsson och DN:s chefredaktör Gunilla Herlitz gjorde upp i DJbattle sent i natt. Foto: sVEN liNdWall

MmM Både 
 Expressen och 
Aftonbladet 
hade tryckt 
upp special-
löpsedlar. 
 Bekantas 
 bekanta frå-
gade några 
av de 2 000 
besökarna 
vilka som 
 var deras 
 favoriter.

dj-kampen gjorde succé – trots teknikstrul

Vem hejar du på?

Cissi Wallin, debat
tör, och kompisen Elin 
Häggberg som jobbar på 
TV4 News.
– Jag hejar på Magda
lena, bland tidningarna 
är det oavgjort.
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Tidningarna ägde  dansgolvet i natt

Magnus Betnér, komiker,  
och Helena Sandklef, producent:

– Må bästa man vinna!
Tomas Tobé, riksdagsledamot (M):

– Moderaterna, jag ska dj:a själv. 

Karin Adelsköld, komiker, med sambon 
Anders Wennerberg:

– Jag tror på Moderaterna och 
Expressen, säger Karin.

Ulf Kristofferson, politisk reporter, TV4, och 
Annika Marcus, redaktör för Nyheterna, TV4.

Jens Orback, politiker (S) och Ann-Britt 
Ryd Pettersson, nyhetsuppläsare SVT.

Niclas Lövkvist, vd på Agency, Lena 
Gummesson, vd på Glimmer 
Management, och Jonas Gummes-
son, TV4.

Katerina Janouch, journalist, och 
Mari Jungstedt, författare.

expressen
MMArethaMFranklin

Think
MMSeptember

Mikrofonkåt
MMLoreen

Euphoria
MMVeronicaMMaggio

Jag kommer
MMRobyn

Dancing On My Own
MMAvici

Levels
MMMadonna

Like a Prayer
MMDenMsvenskaMbjörnstammen

Vart jag mig i världen vänder
MMMichelMTeló

Ai Se Eu Te Pego
MMMaroonM5

Moves like Jagger
MMDavidMGuetta

Titanium
MMColdplay

VivaMlaMvida
MMSNAP

The Power
MMRhianna

We found love
MMOscarMLinnros

Genom eld
MMJustinMTimberlake

Sexy back
MMLMFAO

I´m Sexy and I know it

Låtlista:

AftonblAdet
MMAlinaMDevecerski

Flytta på dig
MMLenaMPhilipsson

Lena Anthem
MMOutKastMSpeakerboxxx

Hey Ya!
MMMissyMElliott

Get Ur Freak On
MMLadyMGaGa

Judas
MMTrain

Drive By
MMBritneyMSpears

Toxic
MMPanetoz

Dansa pausa
MMRun-DMCM

It’s Like That
MMTheMOffspring

Pretty Fly

Låtlista:
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Socialdemokraternas Magdalena Anders-
son och Mikael Damberg var glödheta 
när de gick upp i dj-battlet. Hon har upp-
fattats som stel offentligt, men hennes 
vänner har varnat för att hon kan släppa 
loss – och det syntes i dj-båset. Hon fick i 
gång publiken med sin rockiga stil.

Socialdemokraternas toppning kom 
sent i avslutningslåten som var vald med 
omsorg. Förra årets vinnaranalys kon-
staterade att det var ”Staten & Kapitalet” 
som avgjorde och den upprepades nu i 
avslutningen.

På scen fick Andersson och Damberg 
sällskap av partisekreteraren Carin Jäm-
tin och LO-basen Karl-Petter Thorwalds-

son. Han visade upp en egen dans - en 
energisk variant som tydligt signalerade 
hans ursprung i det mörkaste av de små-
ländska skogarna i Kosta.

– Jag är övertygad om att vi kommer 
vinna. Så här roligt har inte alliansen, 
jublade Thorwaldsson när han gick av 
scen.

Så mycket för Reinfeldts LO-flört om 
jobbpakt.

”Det var grymt”
Alliansen hade det tuffare och repre-

senterades inte på lika hög nivå. Modera-
ternas utbildningspolitiske talesman, 
riksdagsmannen Tomas Tobé, flankera-

des av infrastrukturministern Catharina 
Elmsäter-Svärd. 

Ryktet hade sagt att Carl Bildt skulle 
upprepa fjolårets succé och sluta upp i 
DJ-båset men han valde en powermiddag 
på Friheten tillsammans med Anders 
Borg i stället.

Toppningen blev i stället chefstrategen 
Per Schlingmann och hans chef, partise-
kreteraren Kent Persson.

– Det var grymt, konstaterade Per 
Schlingmann. 

– Vi är euforiska, instämde Kent Pers-
son.

Det hjälpte inte. Socialdemokraterna 
vann med 51-49 i sms-omröstningen.

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Visby. Dagen efter Reinfeldts öppna flört visade LO-ledaren Karl-Petter 
 Thorwaldsson tydligt vilket parti han tillhör.

I dj-battlet hjälpte han Socialdemokraterna att besegra Moderaterna.

Thorwaldssons kupp  tog hem segern

Socialdemokraterna tog hem segern i DJ-battle

GlØDhett. Socialdemokraternas Mikael Damberg och Magdalena Andersson fick hjälp av partisekreteraren Carin Jämtin 
och LO-ordföranden Karl-Petter Thorwaldsson i gårdagens DJ-battle.  Foto: sven lindwall

Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas 
riksförbund och Andreas Mörk, kommuni-
kationschef Lärarnas riksförbund.

Per Schlingmann diggade först i publiken, sedan klev han upp på scenen. 
Erika Hedblom, projektledare på Vergic och 
Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna.

Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande, 
och frun Carina Persson.

Fredrik 
Svedje-
tun, 
chef-
redaktör, 
Dagens 
Media. Fredrik Kornebäck.

Partisekreteraren Kent Persson.

Elin Hanspers och Kristin Djerf, båda 
reportrar på Dagens Media.

Malou von Sivers, programledare TV4.
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Thorwaldssons kupp  tog hem segern

Socialdemokraternas Magdalena Andersson grattas av Moderaternas Catharina Elmsäter-Svärd.  

Gänget öste på.

Socialdemokraterna i toppform. 

Glada vinnare. 

Magdalena Andersson får i gång publiken. 

Catharina Elmsäter-Svärd och Tomas Tobé var euforiska.

Moderaternas Catharina Elmsäter-Svärd och Tomas Tobé fick assistans av chefstrategen 
Per Schlingmann och hans chef, partisekreteraren Kent Persson.Per Schlingmann rockar loss.

Social- 
demokraterna

MMDavidMLindgren
Shout it out

MM IviMAdamou
La la love

MMFunfeatMJanelleMMoná
We are young

MMSwedishMHouseMMafia
Miami 2 Ibiza

MMJagerMMovesM
Moves like Jagger

MMLoreen
Euphoria

MMPanetoz
Dansa pausa

MMGylleneMTider
Sommartider

MMSwedishMHouseMMafia
One

MMEbbaMGrön
StatenM&Mkapitalet

Låtlista:

Loreen.

Gessle.

MM IconaMPop
I love it

MMBeyoncé
Run the world

MMAlinaMDevecerski
Flytta på dej

MMHåkanMHellström
Ramlar

MMAvicii
Levels

MMCarlyMRaeMMJepsen
Call me maybe

MMSwedishMHousMMafiaM

Save the world
MMEbbaMGrön

Staten & kapitalet
MMLoreen

Euphoria

Låtlista:

Hellström.

Beyoncé.

moderaterna
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I höst kommer filmen, men Fokus gäster 
fick sig en smygtitt på dokumentären om 
politikern Palme redan i går kväll. Mona 
Sahlin blev rörd av 70-talsklippen. 

– Det är en tidsanda som inte kommer 
tillbaka. Vi har haft en lite för ensidig 
bild av Palme. Han har fått vara mordoff-

ret så länge. Inte förrän nu börjar vi titta 
på politikern. Han var en briljant och 
väldigt känslomässig person, sa Mona 
Sahlin när hon blev intervjuad av tid-
ningens chefredaktör Martin Ahlquist.

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

VISBY. Tidningen Fokus lyckades locka till sig flera ur Almedalseliten till 
ruinerna. 

Där fick gästerna en smygtitt på höstens film om Olof Palme. 
– Jag blir nästan gråtfärdig när jag ser det här, sade Mona Sahlin från 

scenen. 

RuineRnas kamp

 MMakthavare.se bjöd till vimmel i ruinerna vid Stortorget. De lockade besökare med att presen-
tera en stor karta över Almedalens mest inflytelserika personer i sociala medier. Där blandades 
politiker, journalister och PR-konsulter.

 MToppade listan gjorde Expressens reporter Niklas Svensson och utrikesminister Carl Bildt.  
Andra namn var debattören Staffan Dopping, sociala medier-experten Brit Stakston och Yougovs 
Opinions analyschef Stina Morian. 
 TExT: ANNiE REuTERSkiölD FOTO: ChRiSTiAN öRNBERg

Moderatorerna Cecilia garme och Staffan 
Dopping. 

Veronica Palm, S bostads-
politiske talesperson.

Anna lena hultman, 
handelskammaren Värmland, 
och Elin Björck, Thorén och 
Stenberg kommunikation.

Torbjörn Nilsson, 
politisk redaktör 
Fokus. 

Mona Sahlin och programledaren 
Malou von Sivers. 

kerstin Brunnberg, 
journalist och före 
detta vd för SR.

Folke Rydén, dokumentärfilmare, lars 
grafström, vd Fokus, och Anne lundberg, 
programledare.

göran Rosenberg, författare, 
och ulrika knutsson, journa-
list.

Moa Elf karlén, förlagschef, 
Charlotta gustavsson, 
projektledare, och Johanna 
Palmström, chefredaktör. 

John Chrispinsson, 
journalist och författare.

hampus Brynolf, ägare 
makthavare.se.

Bettina Rother, Eqo, och lillemor Dahlgren, 
jämställd.nu. 

Anders Thorén, kommunikationsrådgivare, 
samt Frida Johansson och Camilla Olsson, 
handelskammaren Värmland.

Erik laakso, webb-tv-programle-
dare Region Västerbotten, och 
Björn Falkerik, webb-tv-produ-
cent. 

lisbeth Pipping, 
författare och Jonna 
Pipping.

Brit Stakston, 
mediestrateg
louise leo, 
marknadschef 
Microsoft. 

ulf Bjereld och
Marie Demker, 
båda professorer 
i statsvetenskap.

Owe Nilsson, TT och 
Stina Morian, yougov 
opinion.

Dilem guler, Jim Bengtsson och hala 
Mohammed, Röda korset ungdomsförbund.

hannah Bergstedt, 
S-riksdagsledamot.

Tomas Rittsel, Stock-
holms handelskammare.

Alice Teodorescu, 
samhällsdebattör.

Jonas Morian, chef-
redaktör makthavare.se.

Tommy Wahlgren, gotlands-
profil. 

Mats knutson, SVT, 
Alexandra Pascalidou. 
journalist, och Thomas 
Sandell, arkitekt.

Joel holm, debattredaktör, 
och  Anders Billing, 
journalist.

karin Eriksson, politisk 
reporter, och göran 
Eriksson, politisk krönikör.

Fredrik Strage, DN, och 
Janne Schaffer, gittarr-
legendar.

Anna herdenstam, TV4, 
samt journalisterna Jens B 
Nordström och Jens 
kärrman.
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Välbesökt allskrål

Här är årets mest välekiperade 
 politiker – står du med på listan?

De klär sig 
bäst i Visby
För tredje året i rad listar Politikerbloggens chefredaktör 
Anders Pihlblad, politisk reporter på TV4, de bäst klädda 
politikerna i Almedalen. 

De publiceras på politikerbloggen.nyheterna.se i dag. Här 
är hela listan:

Hanna Wagenius (C).

Nyamko Sabuni (FP).

Josefin Brink (V). Gunilla Carlsson (M).

Catharina  
Elmsäter-Svärd (M).

Maria Ferm (MP). Lena Adelsohn 
Liljeroth (M).

Maria Larsson (KD).

Hans Linde (V). Göran Hägglund (KD).

Olof Lavesson (M).

Gabriel Wikström (S). Christofer Fjellner (M).

Tomas Tobé (M). Anders Wallnér (MP). Jan Björklund (FP).

Jesper Svensson (FP).

1

2
Bäst klädda kvinnliga politiker

Bäst klädda manliga politiker

Anna Kinberg Batra (M).

1

Jan Eliasson (S).

Gudrun Schyman (FI).

2 3

4 5

6 7

8 9

10

3 4

5

6 7

8
9

10 Klär sig bäst  
i Almedalen

Den politiska allsången på restaurang Friheten 
arrangerades för andra gången under veckan. 
Och det var nästan lika fullsatt som första 
gången.

– Det är mindre folk i dag, men det är mer 
konkurrens, sade Bo Krogvig, S-profil och 
senior rådgivare på Springtime.

Konkurrensen han pratar om är de två stora 
minglen som arrangerades av Fokus, Novus 

och CNN respektive Maktha-
vare.se, samt Dagens Medias 
DJ-battle på Kallis – som alla 
pågick sam tidigt.

Men Springtime lyckades 
ändå locka tyngre gäster den 
här gången, som alla skrålade 

med i ”Ett enat folk” och ”Vi hade vunnit valet”.

Sjunger tillsammans trots debatter
En av dem var LO-basen Karl-Petter ”Kålle” 

Thorwaldsson.
– Det är kul att vi, trots tuffa debatter dagtid, 

kan enas i den svenska sångskatten, sade han.

Karl-Johan Karlsson
karl-johan.karlsson@expressen.se

Visby. Då tar vi ton – för andra gången.
PR-byrån Springtimes andra politiska allsångskväll 

blev nästan lika fullsatt som första – fast med tyngre 
gäster.

– Så jävla roligt, konstaterade LO-basen Karl-Petter 
Thorwaldsson.

SVenSKA S˚ngSKAtter. På restaurang Friheten samlades många för att stämma in 
i  sånger som ”Vi hade vunnit valet”. Foto: CorNElia NordstrÖM

”Så jävla roligt”, 
tyckte LO-basen 
Karl-Petter 
”Kålle” Thor-
waldsson om 
allsången.

Bo Krogvig, seniorrådgivare, Prime, 
stämde helhjärtat in i sången.

Jakop Dalunde, kommunpolitiker 
 Stockholm (MP).

Mats Hellström (S) förenades med andra tonsugna 
Almedalsbesökare.
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Primes rosémingel
MMDetMvarMfulltMpåMPrimesMrosémingelMbådeMiMgårMochMiMförrgår.M

M Foto:MChristianMÖrnbergMoChMsvenMlinDwall

elisabethMthandMringqvist,MvdMFöretagarna,MÅsaMtillberg,M
redaktionschefMDn,MgunillaMherlitz,MDn:sMchefredaktörM
ochMvd,MochMhelenaMwestin,Mrådgivare.

olleMwästberg,MregeringensMsamordnareMförMraoulM
wallenberg-åretM2012,MmedMfrunMinger,MkonstvetareMochM
föreMdettaMgeneraldirektör.M

Claes-JohanMlarsson,M
journalistMochMKarinM
eriksson,Mpressansvarig,M
skogsindustrierna.M

FranciscaMramsberg,MämnesrådMpåMregeringskansliet,MochM
MartinaMränk,Mstudent.

elisabethMtarras-wahlberg,M
konsult.M

björnMlindgren,MspråkrörMgrönMUngdom.
UllaMhamiltonMföretagar-,M
arbetsmarknads-MochMtrafikbor-
garrådMiMstockholmsMstad.

PeterMÖrn,MkonsultMochMföreläsare,MhärMmedM
CamillaMwagner,Mdebattör.

gunillaMsteinwall,MgeneralsekreterareMförM
hjärnfonden.

evaMFernvall,MvarumärkesdirektörM
förMapoteket.

annaMKinbergMbatra,Mmodera-
ternasMgruppledareMiMriksdagen.

hannaMwagenius,MordförandeMiM
CenterpartietsMungdomsför-
bund.

FredrikMandersson,MansvarigMförMnewMYork-kontoretM
ochMkeyMaccountMmanagerMPrimeMochMhelenaMwide-
gren,MkanslichefMstockholmsMstad.

KevinMlampeMfrånMKurthMlampeM
ChicagoMmedMsinMfruMKittyMKurthM
somMärMvdMpåMKurthMlampe,MhärM
medMPaulMrusesabagina.MPaulsM
berättelseMärMskildradMiMfilmenM
”hotelMrwanda”.

JennyMnilssonMfrånMsöderbergM&MPartnersMochMJohanM
Petr,Mfestfixare.

ingerMholmström,MkommunikationsdirektörM
påMPafMochMMegMtivéus,Mstyrelseproffs.

JanMbroman,MgrundareMavM
Fotografiska,MmedMfrunMochM
friskvårdarenMvailiMbroman.M

MattiasMbjärnemalm,Mkanslichef,M
Piratpartiet,MochMalexanderMbard,Martist.



Läs mer på ampera.se

Bränsleförbrukning & koldioxidutsläpp enligt UN ECE R101 (viktad, kombinerad): 1,2 l/100km, 27g CO2/km. Miljöklass Euro 5.
Opel Ampera säljs hos Opels återförsäljare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Sundsvall, Uppsala och Halmstad. Pris från ca 399 900 kr (efter avdragen statlig Supermiljö bils -
premie 40 000 kr). Förmånsvärde netto: 840 kr/mån vid 52% marginalskatt (1 616 kr/mån brutto). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Opel Ampera har 5 års nybilsgaranti och 8 års/16 000 
mils garanti på litiumjonbatteriet. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på 5 år.

Opel Ampera är inte bara smart nog att släppa ut minimalt med koldioxid eller ha en bensindriven 
reservgenerator som tar över när batteriet är urladdat. Den är också smart för dig som uppskattar ett 
rekordlågt förmånsvärde på bara 840kr/mån.

MILJÖSMARTARE.
Elbilen med rekordlågt koldioxidutsläpp på 27g CO2/km.

Nya AMPERA

Årets bil 2012.
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Min dag i bilder

brinner fØr skogen. Emma Högberg, 13, är nog Alme
dalens yngsta talare. Hon talade om skogens värde och om hur 
hon klädde julgranen med snuttefiltar. 

Ølexpert. Jens Spendrup startade för länge 
sedan ett  experimentbryggeri på Gotland, där 

han bland annat gjorde chokladöl. 

experiMentØr. Pigge Werkelin tyckte att hela Gotland 
 skulle bli ett experiment när det gällde lägre arbetsgivar avgifter, 
för att visa att det skulle ge mer jobb.

krÆver Mer. Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) 
tycker det är viktigt att vi också ställer krav på invandrarna. Men 
det är inte lätt att tycka, säger hon, som har blivit kallad rasist.

Emma Högberg, 13, 
talade om sin skog

lotta gröning: Jag förstår av snacket på 
stan att Sjöstedt inte är så där jättehet
VISBY. Efter frukosten sprang jag 
i rask takt till Företagarna där vi 
skulle prata arbetsgivaravgifter. 

Där var Annie Lööf, Pigge 
 Werkelin och Jens Spendrup. 

Lägre arbetsgivaravgifter har vi 
diskuterat i decennier. 

Annie Lööf  lovade att fortsätta 
kämpa för det. 

Det är inte så lätt, sa hon, det syns 
ju i opinionsmätningarna för Centern 
om inte annat.

Vad som konstaterades är att 
arbets givaravgifter för folk i allmän-
het är en osynlig fråga, inget viktigt. 
Men nu finns ju Stefan Löfven. 
”Sträck ut en hand”, sa jag till minis-
tern, ”han vill säkert samverka”. 

Därefter pratade jag, Nyamko 
Sabuni och Paulina Neuding om 

invandrar politiken. Jag tycker att 
Sverige demokraterna får stå oemot-
sagda i dag. Det blir invandrarna 
själva som får ta smällen.

Sanningen är att invand-
rare lever i fattigdom, de 
får inga jobb, de är diskri-
minerade på arbetsmark-
naden. Flyktingar spärras 
in, invandrare blir satta 
i skolbänken i flera år. Det 
är resultat av politiska 
beslut. Men politikerna tar 
inte ansvar för sin politik. Det enda de 
säger är ”arbete åt alla”. Men så är det 
ju inte. 

Familjeskogsbruket var nästa ämne på 
min dagordning. Jag lyssnade på 
Emma Högberg, 13, som talade om sin 

skog. Den skog hon skulle ta över så 
småningom. Hon lovade att inte sälja 
marken för att något köpcenter skulle 
byggas. På mötet skulle Eskil Erlands-
son också vara, men han var inte där. 

Han var på BB och nyheten 
kom att han blivit pappa till 
en liten pojke. Det blir väl en 
skogsägare till då.

På skogsseminariet satt 
också Naturskyddsfören-
ingen. De har förklarat 
skogsägarna krig. De rasar 
mot avverkningar och 

kommer på alla seminarier som rör 
skogsbruket. 

Jag skymtade Jonas Sjöstedt på stan 
och har förstått av snacket att han 
inte är så där jättehet i Almedalen. 
Annars har jag inte hunnit äta lunch 

och funderar starkt på att köpa en glass. 

GrØninGs minGellotta 
Gröning

lotta.groning 
@expressen.se expressens krØnikØr, tidiGare chefredaktØr p˚ tidninGen norrlÆndska socialdemokraten och f d debattredaktØr p˚ aftonbladet

sanningen 
är att in 

vandrare lever 
i fattigdom, får 
inga jobb och 
diskrimineras
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Dagens bilD/sØmnig klimataktion Foto: sven lindwall

Yassir Arafat kan ha 
blivit förgiftad före sin död. Nu 
öppnar den palestinske presi-
denten Mahmoud Abbas för att 
gräva upp den förre PLO-leda-
rens kropp, skriver AP. 

Tv-kanalen Al Jazeera gick ut 
med de sensationella uppgif-
terna efter en analys ab Arafats 
kvarlevor och resultatet visar på 
höga doser av det radioaktiva 
ämnet polonium i Arafats under-
kläder och sjukhuskläder. 

– Det finns inga politiska eller 
religiösa argument som omöjlig-
gör detta, förutsatt att familjen 
ger sitt godkännande, säger 
Mahmoud Abbas.

Kan ha dödats med radioaktivt 
polonium. Foto: stringer

arafat kan ha 
mördats med 
radioaktivitet

”Guds partikel” är 
hittad. Fysiker över hela världen 
jublar. Kärnforskningsorganisa-
tionen Cern i Schweiz har lyck-
ats hitta den så kallade Higgs-
bosonen, en partikel vars exis-
tens förklarar varför alla andra 
partiklar i universum har massa. 

– Vi har hittat den felande 
grundpelaren, säger Rolf  Heuer, 
chef  för kärnforskningsorgani-
sationen Cern i Schweiz.

Det anses vara en av de största 
upptäckterna genom tiderna. 
Forskarna har sökt efter den 
”felande” partikeln i mer än 40 
år – allt sedan den brittiske fysi-
kern Peter Higgins förutsåg den.

Illustration av ”Guds partikel” 
– Higgsbosonen. Foto: ap cern

Universums 
mest felande 
länk hittad

Madonna uppträdde i 
Göte borg inför 40 000 åskådare.
Precis som tidigare under turnén 
fick hennes show dålig kritik.

Vid 15-tiden landade hennes 
flygplan på Landvetter flygplats 
i Göteborg. Hon rev av sin show 
på Ullevi och lämnade landet 
omedelbart efter föreställ-
ningen. Hon fick betyget ”en 
geting” av Expressens recensent 
Anders Nunstedt. Många åskå-
dare lämnade showen långt 
innan den var slut.

I sitt turnéfölje på 200 perso-
ner har Madonna trettio livvak-
ter som ska garantera superstjär-
nan och hennes familjs säkerhet. 

Inte speciellt spännande på scenen 
längre. Foto: lennart rehnman

madonna kör 
på med sin 
svikarturné

Hockeymålvakten 
Robin Rahm är klar för Brynäs. 
Efter två års avstängning för 
doping gör han nu comeback 
i elitserien.

Robin Rahm spelade tidigare 
för Färjestad och utmärkte sig 
med en räddningsprocent på 
92,31% i slutspelet våren 2010.

Det blev dock ingen nästa 
säsong för den lovande målvak-
ten eftersom han redan somma-
ren 2010 blev avstängd på grund 
av doping. Vid en rutinkontroll 
testades han av Riksidrottsför-
bundets dopningskommission. 
Ett positivt A-prov visade spår 
av anabola substanser.

Ska stå i mål igen – nu i Brynäs.
 Foto: suvad mrkonjic

Robin Rahm 
gör comeback 
i Brynäs

Det hÆnDe i VÆRlDen meDan DU DRack Rosé

Sverige NØje SportvÆrldeN vÆrldeN

15.35
onsDag

donners plats

Nu kan Ahmed Agiza, 
50, återförenas med sin familj 
i Sverige. Migrationsverket har 
beviljat honom uppehållstillstånd.

Han utvisades från Sverige 
i december 2001 tillsammans 
med landsmannen Mohammed 
Alzery under brutala och krän-
kande former – av Säpo i samar-
bete med CIA.

Han satt i fängelse och tortera-
des i Egypten. 2007 fick han och 
Alzery tre miljoner kronor var i 
skadestånd av svenska staten.

– Två saker är viktigast för mig 
nu – att ta igen de förlorade åren 
med mina barn och att få läkar-
vård, säger Agiza till Expressen.

Expressen.se om Ahmed Agiza och 
beskedet i går.

Utvisade agiza 
får återförenas 
med familjen
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08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–09.00 Dagens och gårdagens snackisar

Frukostseminarium. Arr: Resumé i samarbete med 
Nowa Kommunikation och Novus Opinion. Med 
Claes de Faire, chefredaktör, Resumé. Anders Wall
qvist, vd, Nowa Kommunikation. Torbjörn Sjöström, 
vd, Novus Opinion. Rune Nordström, vice vd, Nowa 
Kommunikation. Inbjudna gäster.  
Plats: Kronstallgränd.� 

08.00–08.40 Kaffe, bomull och bananer 
– blir världen godare av certifieringar?
Frukostseminarium. Arr: Löfbergs Lila. Med Kathrine 
Löfberg, Löfbergs lila. Birgitta Ohlsson, EUminister. 
Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen. Lydiah 
Wålsten, Timbro. Erik Blix, moderator.  
Plats: 50 Kvadrat, S:t Hansplan.� 

08.15–08.30 Jan Björklund frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med 
Ci Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Jan 
Björklund, partiledare, Folkpartiet. Plats: 
Donnersgatan.

08.15–09.45 Avkastningskrav som 
dödar långsiktigt ägande?
Frukostseminarium. Arr: IF Metall. Med Conni Jons
son, vd, EQT. Sophie NachemsonEkwall, forskare, 
Handelshögskolan. Günther Mårder, fd vd, Aktie
spararna. Sasja Beslik, vd, Nordea Fonder. Caroline 
af Ugglas, aktiechef, Skandia. Anders Ferbe, för
bundsordförande, IF Metall. Hans Berggren, moder
ator. Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

08.30–09.30 Hur påverkas Sveriges 
ekonomi i en turbulent värld?
Frukostseminarium. Arr: Nordea. Med 
Annika Winsth, chefsekonom, Nordea Bank AB. 
Plats: Café Amalia, Hästgatan 3.� 

08.30–10.00 Sverige – det annorlunda landet
Frukostseminarium. Arr: Svenska institutet. Med 
David Isaksson, moderator, Global Reporting. Bi 
Puranen, forskare, Institutet för framtidsstudier. 
Lars Trägårdh, professor, Ersta Sköndal Högskola. 
Anna NowakaIsacsson, utlandskorrespondent, 
Rzeczpospolita Warszawa. André Anwar, utlands
korrespondent, Der Tagesspiegel Berlin. Plats: 
Donnersgatan 6.

09.00–10.00 Kvantitet i stället för kvalitet 
– hur vänder vi den utvecklingen?
Samtal. Arr: Sveriges universitetslärarförbund 
(SULF). Med Ann Fritzell, chefsutredare, SULF. Kåre 
Bremer, rektor, Stockholms universitet. Pernilla 
Jönsson, vice ordförande, Saco Studentråd. Malin 
Bohlin, departementssekreterare, finansdeparte
mentet. Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

09.00–09.45 Min resa med och utan 
Aspergers diagnos och vägen till arbete!
Sysselsättning/arbetsmarknad
Frukostseminarium. Arr: Solhagagruppen i 
samarbete med tidningen Föräldrakraft. Med Patrik 
Lindberg, Solhagagruppen. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.� 

09.15–11.15 Hur ska idrottsföreningar 
överleva i framtiden?
Seminarium. Arr: Högskolan på Gotland och 
Linnéuniversitetet. Med Magnus Forslund, ekonomie 
doktor, Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet.  
Mathias Cöster, moderator, Högskolan på Gotland. 
Eva Bjernudd, generalsekreterare, Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundet. Karin Karlsson,  
verksamhetschef, SISU Idrottsutbildarna/ 
Riksidrottsförbundet. Johan Thorén, sponsorexpert, 
Sport & Affärer. Björn Eriksson, styrelseledamot, 
Riksidrottsförbundet. Karin Mattsson Weijber, ord
förande, Riksidrottsförbundet. Plats: Högskolan 
på Gotland, Cramérgatan 3.

09.30–10.30 Ekonomiklubben special: Eurokrisen 
– lämnar Grekland? Lämnar Spanien?  
Vad händer sedan?
Seminarium. Arr: FORES. Med Lars Calmfors, 
professor, Stockholms universitet. Gunnar Örn,  
ekonomijournalist, Dagens Industri. Pehr Wissén, 
huvudsekreterare, Finansmarknadskommittén. Villy 
Bergström, fd vice riksbankschef. Martin Ådahl, vd, 
FORES. Plats: Kronstallgränd.
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10.00–11.45 Är vi för trygga för att bli företagare?
Seminarium. Arr: Skandia. Med Gudrun Schyman, 
frilansfeminist, egenföretagare. Alice Teodorescu, En 
plats i himlen för kvinnor som hjälper varandra. Nima 
Sanandaji, vd, Tankesmedjan Captus. Folke  
Johnsen, Skandia. Eva Cooper, moderator. Plats: 
Almedalens bed & breakfast, Tage Cervins gata 3b.

10.00–11.15 500 000 vägar tillbaka 
– med smarta reformer för  
rehabilitering och arbetsförmedling
Seminarium. Arr: Almega. Med Marie Silfverstolpe, 
näringspolitisk expert, Almega. Åsa Moberg,  
författare och debattör. Torild Carlsson,  
arbetsmarknads och rehabiliteringsexpert. Cecilia 
Ståhl, vd, Manpower Telge Jobbstart. Maria  
Ludvigsson, ledarskribent, Svenska Dagbladet.  
Jennie Nilsson, näringspolitisk talesperson,  
Socialdemokraterna. Moderator: Pontus Schultz, 
Veckans Affärer. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.� 

10.00–11.30 Ska man jobba sig fattig? 
Politisk debatt om låglönejobb.
Debatt. Arr: 6F – Fackförbund i sam
verkan – och Arenagruppen. Med Tobias 
Baudin, Kommunal. Tomas Tobé,  
riksdagsledamot (M). Josefin Brink, 
riksdagsledamot (V). Fredrick Federley, 
riksdagsledamot (C). Plats: Restaurang 
Hamnplan 5. 

10.00–10.45 Mitt barn har haft cancer – men den 
viktigaste personen i mitt liv är faktiskt jag
Seminarium. Arr: Barncancerfonden i samarbete 
med tidningen Föräldrakraft. Med Helene Kindstedt, 
förälder, krönikör och samtalscoach. Ylva Anders
son, informationsansvarig, Barncancerfonden. Olle 
Björk, professor i barnonkologi och generalsekreter
are för Barncancerfonden. Kärstin ÖdmanRyberg,  
rådgivare, Barncancerfonden.  
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

10.15–11.15 Hur stora ska löneskillnaderna vara?
Seminarium. Arr: LO. Med Torbjörn Johansson, 
avtalssekreterare, LO. Cecilia Fahlberg, förbundsord
förande, Unionen. Malin Ackholt, avtalssekreterare, 
Hotell och restaurangfacket Stockholm. Åsa Kjell
berg Khan, vice vd, EIO. Per Hidesten, vice vd, 
Skogs industrierna. Sigrid Bøe, moderator, LO.  
Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

10.30–11.45 Förtroendet är allt
Seminarium. Arr: Fokus/Novus. Med Kent Persson, 
partisekreterare, Moderaterna. Carin Jäm
tin, partisekreterare, Socialdemokrater
na. Torbjörn Sjöström, vd, Novus. Martin 
Ahlquist, chefredaktör, Fokus. Torbjörn 
Nilsson, politikredaktör, Fokus. Plats: 
Gotlands Museum, Strandgatan 14.

10.30–12.00 Svensk medicinsk forskning 
– en ny krisbransch?
Seminarium. Arr: Dagens Medicin och Vinnova. Med 
Lars Leijonborg, statlig samordnare, utbildnings
departementet. Mats Ulfendahl, huvudsekreterare 
medicin och hälsa, Vetenskapsrådet. Mats Eriksson, 
regionråd ordförande sjukvårdsdelegationen, Region 
Halland SKL. Ylva Johansson, riksdagsledamot (S) 
vice ordförande arbetsmarknadsutskottet, riksda
gen. Anders W Jonsson, vice ordförande Centerpar
tiet, riksdagsledamot socialutskottet, riksdagen.  
Jenni Nordborg, t f avdelningschef Hälsa, Vinnova. 
Moderator: Mikael Nestius, chefredaktör, Dagens 
Medicin. Plats: Högskolan på Gotland, Cramér
gatan 3.

11.00–12.00 50 år av bistånd med spaning 
framåt. Vad är resultatet?
Debatt. Arr: Diakonia i samarbte med SILC, 
Miljöpartiets int kommitte, FUF och Sida. Med Birgit
ta Ohlsson, EU och demokratiminister, regeringen. 
Arne Bigsten, professor, Handelshögskolan Göte
borg. Bo Forsberg, generalsekreterare, Diakonia. 
Charlotte Petri Gornitzka, GD, Sida. Christer Win
bäck, politiker (FP). Walter Mutt, politiker (MP). 
Kerstin Lundgren, politiker, Centerpartiet.  
Plats: Donnersgatan/Cramérgatan.

11.00–11.45 Hur ser mottagandet ut i Sverige 
för ensamkommande barn?
Samtal. Arr: Rädda Barnen. Med Tobias 
Billström, migrationsminister (M). Sex 
ensamkommande barn och ungdomar 
från Göteborgs kommun. Inger Ashing, 
ordförande, Rädda Barnen. Linus  
Torgeby, samtalsledare, verksamhets 
utvecklare flyktingfrågor, Rädda Barnen.  
Plats: Almedalens B & B,Tage Cervinsgata 3B.

11.45–12.45 Svensk lönebildning 
– en modell på dekis?
Lunchseminarium. Arr: Almega och Ledarna. Med 
Thomas Gür, moderator. Charlotte Witt, personal
direktör, ÅF. Martin Thored, produktionsledare, ABB. 
Lotta Gröning, krönikör, Expressen. Maria Ludvigs
son, ledarskribent, Svenska Dagbladet. Per Fern
ström, Novus. Plats: Almegatältet utanför 
Wisby Strand. Strandvägen 4, Visby.� 
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.

Alme-
dAlen
TorsdAg
...med Fredrik sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

riskkapitalisten mot väggen
MMConniMJonssonMärMchef MförMWallenbergarnasMrisk-

kapitalbolagMEQTMochMtrotsMallMkritikMmotMbranschenM
vågarMhanMsigMtillMVisbyMävenMiMår.MJonssonMärMintres-
santMeftersomMhanMunderMdetMsenasteMåretMprofileratM
sigMsomMenMförsvarareMavMdenMkritiseradeMägarformen,M
samtidigtMsomMhanMmarkeratMmotMavarterMsomM
CaremaMfallet.

IFMMetallMharMsattMrubrikenM”AvkastningskravMsomM
dödarMlångsiktigtMägande?”MsomMrubrikMochMiMdenM
tungaMpanelenMfinnsMävenMHandelsforskarenMSophieM
Nachemson-Ekwall,MSkandiasMaktiechef MCarolineMaf M
UgglasMochMMetallbasenMAndersMFerbe.

M HAMNPLAN 5, KL 08.30

Förtroendet är allt
MMTidningenMFokusMharMsattMrubrikenMförMenMdiskus-

sionMmellanMpartisekreterarnaMCarinMJämtinM(S)MochM
KentMPerssonM(M).MSeminarietMkryddasMmedMnågraM
färskaMopinionsmätningarMfrånMNovusMomMvilketM
partiMsomMharMstörstMförtroendeMiMjobbfråganMochM
vilkenMpartiledareMsomMharMstörstMförtroende.

NovusMvdMTorbjörnMSjöströmMochMFokusMchefredak-
törMMartinMAhlquistMkommenterarMocksåMmätning-
arna.
M GOTLANDS MUSEUM, STRANDGATAN 14, KL 10.30

Helvetet i gaza
MMShipMtoMGazasMEstelleMharMankommitMtillMVisbyM

hamnMochMbåtenManvändsMförMattMsättaMfokusMpåMPales-
tinafråganMunderMveckan.MTreMsvenskaMläkareM–MHen-
rikMPelling,MCharlotteMWikströmMochMHenryMAscherM
–MsomMnyligenMbesöktMGaza,MberättarMomMhälsotillstån-
detMochMhurMinvånarnaMpåverkasMavMblockaden.

M SILON, HOLMEN, VISBY HAMN, KL 13.00

Carin Jämtin (S). Kent Persson (M).

Annika Winsth deltar i ett 
seminarium om ekonomi.

Jämtin.

Baudin.

Billström.

Rankning av svenska universitet och 
högskolor – en trend att omfamna?
Leder rankningar till sund konkurrens? 
Är de kvalitetsdrivande och hur kan de användas 
för att göra utbildningarna bättre?

Seminarium med efterföljande mingel. 
Torsdag 5 juli kl 16–19. 
Almedalens hotell, lokal Stora Almedalen. 
Mingel i trädgården från kl 17.30. 

www.su.se/almedalsveckan     
www.facebook.se/stockholmsuniversitet

Rankning av svenska universitet och 
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–20.00
12.00–12.20 Raka svar med Hillevi Engström 

Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Hillevi Engström,  
 arbetsmarknadsminister (M). Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan. – Direktsän-
ds på Expressen.tv.

12.30–13.00 Varför tar vi med alkoholkulturen på 
semestern och vilka konsekvenser får den?
Seminarium. Arr: IOGT-NTO rörelsen på Gotland. 
Med Sara Heine, IOGT-NTOs förbund. Plats: Silon, 
Holmen, Visby hamn (Internationella torget).

13.00–14.30 Hur får vi världens 
bästa äldreomsorg?
Debatt. Arr: Kommunal och Vårdföretagarna. Med 
Annelie Nordström, Kommunal. Göran Fredriksson, 
Vårdföretagarna. Sara Beicher, debattör och förfat-
tare. Ingrid Hjalmarsson, Äldrecentrum. Daniel 
Suhonen, Tiden. Eva Cooper, projektledare välfärd. 
Catharina Tavakolinia, Kavat Vård.  
Stig-Björn Ljunggren, Moderator. Plats: Almega.

13.00–13.20 Raka svar med Erik Ullenhag 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Erik Ullenhag,  
integrationsminister (FP). Annie  
Reuterskiöld. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv.

13.00–14.30 Vad vet vi om morgondagens hot?
Seminarium & mingel. Arr: Säkerhets polisen och 
Försvarsmakten. Med Anders Thornberg, 
tf säkerhetspolischef, Säkerhetspolisen. 
Stefan Kristiansson, chef MUST, Förs-
varsmakten. Wilhelm Agrell, professor i 
underrättelseanalys, Lunds univer-
sitet. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.00–14.00 Östersjöstrategin – för vanligt folk?
Debatt. Arr: Svenska institutet, Östersjöenheten. 
Med Birgitta Ohlsson, Östersjöminister, regeringen. 
Jan Martinsson, projektchef/flernivåstyrning, 
 Regionförbundet Kalmar län. Christina Skantze, an-
svarig för Östersjöstrategin, Tillväxtverket. Robert 
Hall, enhetschef Östersjöenheten, Svenska institu-
tet. Plats: Donnersgatan 6.

13.00–13.45 Vad fattas fattiga barn?
Seminarium. Arr: Rädda Barnen. Med bland annat 
Anders Lago, styrelseordförande HSB och fd kom-
munstyrelsens ordförande i Södertälje (S). Elisabeth 
Dahlin, generalsekreterare, Rädda Barnen. Agneta 
Åhlund, moderator Sverigechef, Rädda Barnen. 
Plats: Almedalens B & B, Tage Cervinsgata 3B.

13.00–14.00 Hur är hälsotillståndet i Gaza?
Seminarium. Arr: Ship to Gaza. Med Henrik Pelling, 
barnpsykiatriker. Charlotte Wiktorsson, läkare.  
Rebecka Gardell Abu-Asba, läkare. Henry Ascher, 
barnläkare. Plats: Ombord på Ship to Gazas segel-
båt Estelle.

13.00–14.30 Från fängelset till teaterscenen 
– ett vittnesmål från dagens Sverige
Teater & diskussion. Arr: Fryshuset, Stiftelsen Natur 
& Kultur. Med Sebastian Stakset, musiker/skådes-
pelare, Fryshuset. Alejandra Goic, skådespelerska. 
Aron Eriksson, Fryshuset. Fatima Åsard, Fryshuset. 
Ulf Stenberg, moderator, Teater Fryshuset. Beatrice 
Clarke, moderator, Fryshuset. Plats: Länsteatern, 
Bredgatan.

13.15–14.45 Industrins konkurrenskraft 
i dag och i framtiden
Samtal. Arr: Miljöpartiet de gröna. Med Per Bolund, 
ekonompolitisk talesperson (MP). Karl-Petter  
Thorwaldsson, LO-ordförande. Cecilia Fahlberg, för-
bundsordförande, Unionen. Stefan Fölster, Svenskt 
Näringsliv. Jonas Eriksson, vice ordf i riksdagens 
Näringsutskott (MP). Plats: Wisby Strand Congress 
& Event, Donnersgatan/Strandvägen.

13.30 Intervju Emma Igelström 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Niklas Svensson in-
tervjuar Igelström om sitt engagemang 
för utsatta barn. Plats: Hamngatan. 
–  Direktsänds på Expressen.tv.

13.30–14.45 Föräldraförsäkringen 
– båda föräldrarnas försäkring?
Seminarium. Arr: Försäkringskassan. Med Dan 
Eliasson, generaldirektör, Försäkringskassan. Sofie 
Cedstrand, Försäkringskassan. Niklas Löfgren, 
Försäkringskassan. PM Nilsson, Newsmill. Elisabeth 
Sandlund, Dagen. Joa Bergold, LO. Lars Jalmert, 
professor i pedagogik, Stockholms universitet. Ceci-
lia Garme, politisk journalist. Plats: Högskolan på 
Gotland, Cramérgatan 3.� 

14.00–15.45 Hur grön kan en transport bli?
Seminarium & mingel. Arr: Kneg, Klimatneutrala 
godstransporter på väg. Med Anders Ahlbäck, GMV 
Göteborgs miljövetenskapliga centrum. Christian 
Baarlid, Renova. Håkan Johansson, Trafikverket. 
Lennart Pilskog, Volvo Lastvagnar. Helene Samuels-
son, Preem. Urban Wästljung, Scania. Per Erik 
Österlund, säljchef, OKQ8/IDS. Plats: Gotlands 
Museum, Strandgatan 14.� 
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14.00–14.20 Raka svar med Jan Björklund 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Jan Björklund,  
partiledare, Folkpartiet. Niklas  
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn-
gatan. – Direktsänds på Expressen.tv.

14.00–17.00 Ny våg av antimuslimism?
Seminarium. Arr: Ibn Rushd studieförbund, Islamis-
ka förbundet och Sveriges unga muslimer. Med Mat-
tias Gardell, professor, Uppsala universitet. Paul 
Lappalainen, senior expert/rådgivare, Diskrimine-
ringsombudsmannen. Kitimbwa Sabuni, styrelsele-
damot, Muslimska mänskliga rättighetskommittén. 
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

15.00–15.20 Raka svar med Annie Lööf 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Annie Lööf,  
partiledare, Centerpartiet. Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: 
Hamngatan. – Direktsänds på Expressen.tv.

15.00–15.45 Vägval Europa: Utfrågning 
om Folkpartiets Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EU-kommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Birgitta 
Ohlsson, EU-minister (FP). K-G Bergström, 
 journalist. Lena Mellin, journalist.  
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

15.00–16.15 Framtidsspaning om drivmedel 
och branschens utmaningar
Seminarium & mingel. Arr: Svenska Petroleum och 
Biodrivmedel Institutet. Med Lennart Ekdal,  
moderator. Göran Everdahl, radiojournalist. Hans 
Östlin, kommunikationsdirektör, Nynas. Helene 
Samuelsson, kommunikationschef, Preem. Alarik 
Sandrup, näringspolitisk chef, Lantmännen. Andrea 
Haag, miljöchef, OKQ8. Erica Samuelsson, 
marknads chef, St1. Ulf Svahn, vd, SPBI. Ebba Tamm, 
produktchef, SPBI. Göran Lindell, biträdande direk-
tör skatte- och statistikexpert, SPBI. Anders Huss, 
kommunikationsdirektör, Statoil. Plats: Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6.� 

15.00–17.00 Hopp för barnen – hur vi 
skyddar barn från sexuella övergrepp
Föreläsning. Arr: Barnens rätt i samhället - Bris. 
Med Patrik Sjöberg, föreläsare. Maria Akraka, mod-
erator. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.

15.30–17.00 Väljarnas syn på välfärden – vad avgör 
2014? Vem får makten över opinionen?
Samtal. Arr: Demoskop. Med Anders Lindholm, vd, 
Demoskop. Per Schlingmann, chefsstrateg (MP). 
Stefan Stern, styrelseledamot/rådgivare, Demoskop/
Magnora. Plats: Best Western Strand Hotel, 
Strandgatan 34.
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16.00–16.20 Raka svar med Magdalena Andersson 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Magdalena  
Andersson, ekonomisk-politisk tales-
person (S). Niklas Svensson, politisk  
reporter. Plats: Hamngatan. 
– Direktsänds på Expressen.tv.

16.00–16.45 Samtal Europa: Vad prioriteras 
i EU:s nya långtidsbudget?
Samtal. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Staffan Nilsson,  
ordförande, EESK. Cecilia Garme, moderator. 
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

16.00–18.30 Hur kan ett rälsbrott påverka 
Sveriges långsiktiga konkurrenskraft?
Seminarium & mingel. Arr: Falun Borlänge-regionen 
AB. Med Fredrik Bergström, ekonomie dr/affärsom-
rådeschef, WSP Analys&Strategi. Jens Spendrup, 
styrelseordförande, Spendrups. Per Bondemark, 
vice vd/ordförande, SSAB EMEA/Näringslivets 
Transportråd. Plats: St. Hansgatan 41.� 

16.00–16.45 Från skoltrötthet till 
framtidstro – unga skolavhoppare  
berättar om stöd som fungerar
Seminarium & mingel. Arr: Internationella program-
kontoret, ESF-rådet, Nordens välfärdscenter, Norden 
i Fokus, Ungdomsstyrelsen. Med Bertil Östberg, 
statssekreterare, utbildningsdepartementet. Björn 
Halvorsen, projektledare, Nordens välfärdscenter. 
Emelie Dammare, Youth on the Move-ambassadör. 
Plats: Donnersgatan 6.

16.00–16.45 Ersätt kungen med en president. Eller?
Samtal. Arr: Republikanska föreningen. Med Mia 
Sydow Mölleby, vice ordförande, Republikanska 
föreningen. Plats: Agenda PR:s seminarielokaler, 
Visby arbetareförenings lokaler, Kinbergs plats/
Sankt Michels gränd.� 

17.00 Intervju Adam Cwejman 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Adam Cwejman, 
LUF:s förbundsordförande. Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan. – Direktsän-
ds på Expressen.tv.

17.00–18.15 Utmaning Europa: Hur ser 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik  
för 2010-talet ut?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Staffan Nilsson, 
ordförande, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommittén. Helena Vängby, sektorschef, EU- 
kommissionens avdelning för jordbruksfrågor.  
Tomas Dalman, chef, EU-enheten, landsbygds- 
departementet. Moderator Pernilla Baralt, chef,  
kommunikationsenheten, EU-kommissionen  
i Sverige. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

17.30–19.00 Almedalen 2032 – Torehammars 
tidsmaskin
Debatt & mingel. Arr: Almega och Bloggplats H12 
Wisby Strand. Med Erik Ullenhag (FP).  
Plats: Wisby Strand.

18.00–19.00 Moderaternas nickedockor? Övriga 
allianspartier om biståndspolitiken.
Debatt & mingel. Arr: Global Reporting. Med Désirée 
Pethrus, KD:s utrikespolitiske talesperson. Kerstin 
Lundgren, ledamot i utrikesutskottet (C). Bonnie  
Bernström, ordförande Liberala kvinnor (FP).  
Plats: Donnersgatan.

19.00–20.00 Folkpartiets partiledare 
Jan Björklund talar i Almedalen
Tal i Almedalen. Arr: Folkpartiet Liberalerna. Med 
Jan Björklund, partiledare (FP). Plats: Almedalen.
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morgondagens program – VÆnd! = Förtäring = EXPrESSEn-ArrAngEMAng ViD VALStUgAn

Jan Björklund 
(FP) frågas ut  
av Expressen.  
Foto: SVEN LINDWALL

Magdalena Anders-
son (S) ska svara på 
frågor om ekonomi. 
 Foto: ANNA-KARIN NILSSON

Erik Ullenhag (FP) 
debatterar och ming-
lar klockan 17.30. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Birgitta Ohlsson (FP) 
pratar Europapolitik. 
 Foto: TOMAS LEPRINCE

Patrik Sjöberg före-
läser på uppdrag av 
Bris.  Foto: SVEN LINDWALL

thornberg.
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–10.00 10.00–12.00
07.35–07.50 Göran Hägglund frågas ut i P1-morgon

Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med Ci 
Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Göran 
Hägglund, partiledare, Kristdemokraterna. Plats: 
Donnersgatan.

08.00–09.00 Leder färre drinkar 
till färre våldtäkter?
Seminarium. Arr: CAN – Centralförbundet för alko-
hol- och narkotikaupplysning. Med Roger Jansson, 
polis, Polismyndigheten Stockholm.  
Plats: Kilgränd.� 

08.15–10.00 Kvinnors villkor på arbetsmarknaden
Frukostsamtal. Arr: Kommunal. Med Annelie 
Nordström, ordförande, Kommunal. Gudrun  
Schyman, feminist/debattör. Sara Beischer,  
författare/debattör. Plats: S:t Hansgatan 22.

08.15–08.30 Stefan Löfven frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med Ci 
Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Stefan 
Löfven, partiledare, Socialdemokraterna. Plats: 
Donnersgatan.

08.30–09.30 Tar skolans sitt ansvar 
i arbetet mot rasism?
Frukostseminarium. Arr: Riksorganisationen 
Ungdom mot rasism. Med Cecilia Englund, utredare, 
Ungdom mot rasism. Anton Landehag, ordförande, 
Ungdom mot rasism. Bengt Westerberg, regeringens 
utredare om främlingsfientlighet. Maria Ferm,  
migrationspolitisk talesperson, Miljöpartiet. Plats: 
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

09.00–10.30 Torskarna runt Östersjön 
måste stoppas
Seminarium. Arr: Folkpartiet Liberalerna/Svenska 
Folkpartiet i Finland. Med Birgitta Ohlsson, EU- 
minister (FP). Anna-Maja Henriksson, justitieminister, 
Svenska Folkpartiet Finland. Plats: Wallers plats 2.

09.00–09.30 Fordonsbranschen tar pulsen, 
i heta stolen...
Samtal. Arr: BilSweden & Motorbranschens 
Riksförbund. Med Stefan Attefall, civil- och bostads-
minister, Sveriges regering. Bertil Moldén, vd,  
BilSweden. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.� 

09.10–09.30 Annie Lööf frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med Ci 
Holmgren, programledare, Sveriges Radio. Annie 
Lööf, partiledare (C). Plats: Donnersgatan.

10.00–12.00 Hur skyddar vi (ofödda) barn och 
ungdomar från drogrelaterade skador?
Barn/ungdom/Seminarium. Arr: IOGT-NTOs Junior-
förbund, Junis. Med Katarina Kling, styrelseledamot, 
IOGT-NTOs Juniorförbund Junis. Nicklas Karten-
gren, moderator. Plats: Högskolan på Gotland, 
C ramérgatan 3.

10.00–11.30 Liv med mening livet ut
Seminarium. Arr: Tidningen Dagen och Frälsnings-
armén. Med Barbro Westerholm, riksdagsledamot, 
(FP). Thorbjörn Larsson, vd, Vårdalstiftelsen. Stina-
Clara Hjulström, förbundsordförande, Demensför-
bundet. Marianne Andreas, pastor, Sveriges kristna 
råd. Peter Weiderud, ordförande, Socialdemokrater 
för tro och solidaritet. Plats: Krukmakarens hus, 
Frälsningsarmén, Mellangatan 21.
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10.00–12.00 Kvinnorörelsens 
ekonomiska seminarium
Seminarium. Arr: Sveriges kvinnolobby. Med Katrine 
Kielos, författare och journalist. Lena Sommestad, 
professor ekonomisk historia. Johanna Rickne, fil dr 
& forskare nationalekonomi, IFN. Helene Ahlborg, 
forskare miljövetenskap, Chalmers. Gertrud Åström, 
ordförande, Sveriges kvinnolobby. Sara Berggren, 
projektledare, Sveriges kvinnolobby. Moderator: 
Johanna Palmström, chefredaktör Bang. Plats: 
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

10.00–12.00 Socialdemokraternas 
Ekonomiska seminarium
Seminarium. Arr: Socialdemokraterna. Med 
Magdalena Andersson, ekonomisk talesperson,  
Socialdemokraterna. Plats: Biografen Borgen, 
Hästgatan 9.

10.00–11.30 Sverige + Kvinnokonventionen = sant? 
Kommunernas och landstingens 
implementering av konventionen
Seminarium. Arr: UN Women Sverige och Fredrika 
Bremerförbundet. Med Margareta Winberg, ord-
förande, UN Women. Birgitta Wistrand, ordförande, 
Fredrika Bremerförbundet. Jens Orback, general-
sekreterare, Olof Palmes internationella center. 
 Carolyn Hannan, fd chef FN:s avdelning för främjan-
det av kvinnors rättigheter, FN. Jenny Sonesson, 
sakkunnig hos minister Birgitta Ohlsson. Lars Dahl-
berg, oppositionslandstingsråd, SKL. Lillemor Dahl-
gren, projektledare, jämställnu. Christina Johnsson, 
avdelningschef, Raoul Wallenbergsinstitutet. Hanna 
Glans, projektledare UN Women, EQO. Bettina  
Rother, projektledare UN Women, EQO. Plats: 
Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

10.00–10.45 Vad görs för att bryta 
Israels blockad av Gaza?
Seminarium. Arr: Socialdemokrater för tro och soli-
daritet samt Ship to Gaza. Med Ulf Bjereld, professor 
i statskunskap, Socialdemokrater för tro och  
solidaritet. Mattias Gardell, talesperson Ship to Gaza 
professor i religionshistoria. Dror Feiler, talesperson 
Ship to Gaza konstnär och musiker. Viktoria Strand, 
talesperson Ship to Gaza, överläkare. Anita Brodén, 
riksdagsledamot (FP). Plats: Metodistkyrkan, 
 Adelsgatan 41.

10.00–12.00 Varför skära i smågrisar? 
Djurvänliga alternativ till kastrering
Seminarium. Arr: Djurskyddet Sverige. Med Johan 
Beck-Friis, styrelseledamot, Djurskyddet Sverige. 
Carl Brunius, forskare, SLU. Carina Höglund, 
grisupp födare, Krav. Ingemar Olsson, ordförande, 
Sveriges Grisföretagare. Gunnela Ståhle, ord-
förande, Vi Konsumenter. Charlotta Eriksson, 
sakkunnig, lands-bygdsdepartementet. Plats: 
 Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.

10.30–11.15 Vad händer med barns 
rättigheter till en alkoholfri uppväxt?
Samtal. Arr: IOGT-NTO, Blå bandet, Hela människan 
och LP-verksamheten. Med Maria Larsson, barn- 
och äldreminister (KD). Simon Olsson, politisk assis-
tent, IOGT-NTO/UNF. Plats: Kilgränd.

10.30–11.30 Sjukförsäkringen måste repareras! 
– Några konkreta förslag.
Seminarium. Arr: LO. Med Thomas Eneroth, 
riksdags ledamot (S). Ingrid Burman, ordförande, 
Handikappförbundens samarbetsorgan. Jan Rydh, 
rehabiliteringsutredare. Kjell Rautio, utredare, LO.  
Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

10.30–11.30 Somalia – på väg vart då?
Seminarium. Arr: Försvarshögskolan och Sida. Med 
Karl Sörenson, fil mag, Försvarshögskolan. Mathias 
Krüger, Sida. Marika Ghriesel, moderator. Plats: 
Restaurang Hamnplan 5.
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Alme-
dAlen
FredAg
...med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

löfven debuterar...
MMHittillsMharMingenMavMparti

ledarnaMsomMkommitMtillMAlme
dalenMlyckatsMvältaMspelplanenM
ochMpolitisktMharMdetMvaritMenM
magerMvecka.MAlltMhoppM
ställsMnuMtillMSocialdemo
kraternasMnyeMpartiord
förandeMStefanMLöfvenM
somMpremiärtalarMpåM
lördagen.MMenMredanMpåM
fredagenMbörjarMhanM
synasMiMVisbyMnärMhanM
frågasMutMiMP1morgonM
ochMallaMkanMseMutfråg
ningen.

SocialdemokraternaMarrangerarMocksåMsittMtraditio
nellaMekonomiskaMseminariumMpåMfredagenMmedM
skuggfinansministernMMagdalenaMAnderssonMsomM
huvudtalare.
M DONNERSGATAN, KL 08.15 (LöfvEN)
M BIOGRAfEN BORGEN, KL 10.00 (ANDERSSON)

...bara timmar innan lööfs debut
MMFredagenMärMegentligenM

CenterpartietsMdag,MävenMomM
SocialdemokraternaMgörMsittM
bästaMförMattMsnoMstrålkastar
ljuset.MAnnieMLööf MbjuderMinM
tillMlunchseminariumMomM
denMekonomiskaMpolitikenM
ochMkryddarMmedMrubrikenM
”VadMkanMviMläraMavMdenM
tyskaMarbetsmarknads
modellen?”
M GOTLANDS MUSEUM,
M KL 12.00

Statsvetarboomen under luppen
MM IMdenMpolitiskaMrapporteringenMtarMstatsvetareMalltM

merMplatsMochMnuMsamlasMtreMavMdeMsomMhörsMmestM–M
JennyMMadestam,MUlf MBjereldMochMJonasMHinnforsM–M
förMattMdiskuteraMomMdeMharMblivitMdenMfjärdeMstats
makten.

ÄvenMAftonbladetsMLenaMMellinMochMCamillaMKvar
toft,MredaktörMpåMSVT:sMAgenda,MärMmedMiMdiskussio
nen.M HöGSKOLAN, KL 13.15

Annie Lööf (C).

Stefan Löfven gör debut.

Kristdemokraternas parti-
ledare Göran Hägglund. 
� Foto:�CORNELIA�NORDSTRÖM

Lena Sommestad, profes-
sor ekonomisk historia. 
 Foto:�NILS�PETTER�NILSSON

Socialdemokraternas 
Stefan Löfven frågas 
ut i P1.  Foto:�AXEL�ÖBERG

Mattias Gardell, talesperson Ship to 
Gaza och professor i religionshistoria.
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–20.00
12.00–13.30 Centerpartiets ekonomiska 

seminarium. ”Vad kan vi lära av den  
tyska arbetsmarknadsmodellen?”
Seminarium. Arr: Centerpartiet. Med Annie Lööf, 
partiledare (C). Prof Dr Klaus Zimmermann, director, 
IZA-institutet. Tove Lifvendahl, moderator, FORES. 
Elisabeth Thand Ringqvist, vd, Företagarna. Hanna 
Wagenius, ordförande, CUF. Göran Arrius, ord-
förande, SACO. Andreas Bergh, Fil dr i nationaleko-
nomi, Lunds Universitet. Plats: Gotlands 
Museum, Strundgatan 14.� 

12.00–13.00 Livsmedelsrelaterad innovation 
– framtidens affärsmöjligheter för  
Sveriges starkaste branscher
Lunchseminarium & mingel. Arr: Lunds universitet/ 
Foodbest. Med Lena Ek (C), miljöminister och tidi-
gare Europaparlamentariker, regeringen miljö  dep-
artementet. Anders Flodström, vice ordförande och  
tidigare universitetskansler, European Institute of  
Innovation and Technology (EIT). Thomas Frostberg 
(moderator), ekonomisk krönikör, Sydsvenska  
Dagbladet. Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1 
vid Donners plats.� 

12.30–14.00 Beroende och missbruk 
bland kvinnor – Vikten av att förändra  
och våga ta tag i sina problem
Lunchseminarium. Arr: Provita. Med Emma 
Igelström, föreläsare. Katarina Hallenborg, enhets-
chef, Provita. Gunilla Sundqvist, alkohol- och  
drogterapeut, Junepolikliniken alkoholrådgivning  
i Jönköping. Cecilia Strandlund, FoU-ledare,  
missbruk/fourum Jönköping. Peter Mellgren, 
marknadsutvecklare, Carema Care. Plats: 
Hästgatan 1, innergården.

13.00–14.30 Kriminella ungdomsgäng 
– varför finns de och hur stoppas de?
Annat/Seminarium. Arr: Kristdemokraterna. Med 
Amir Rostami, polis och socionom, Polisen. Caroline 
Szyber, riksdagsledamot (KD). Plats: Clarion Hotel 
Wisby, Strandgatan 6.

13.00–13.20 Raka svar Carin Jämtin 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Carin Jämtin, parti-
sekreterare (S). Niklas Svensson, poli-
tisk reporter. Plats: Hamngatan. 
– Direktsänds på Expressen.tv

13.00–15.00 P4 Extra – aktualitetsmagasin i radio
Samtal. Arr: Sveriges Radio. Med Carina Holmberg, 
Programledare, Sveriges Radio. Annie Lööf, parti-
ledare (C). Plats: Donnersgatan.

13.15–14.45 Statsvetare - den fjärde statsmakten?
Seminarium. Arr: Statsvetenskapliga förbundet 
(Swepsa). Med Jonas Hinnfors, professor, Statsvet 
Göteborgs universitet. Jenny Madestam, universitets-
lektor, Statsvet Stockholms universitet. Ulf Bjereld, 
professor, Statsvet Göteborgs universitet. Camilla 
Kvartoft, redaktör, SVT/Agenda. Lena Mellin, red-
aktör, Aftonbladet. Cecilia Garme, politisk journalist 
 frilans, Garme Media. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

13.30–15.30 Kan och bör eurosamarbetet räddas?
Seminarium. Arr: EU Democrats och Junilistan. Med 
Nils Lundgren, ekonom. Stefan de Vylder, ekonom. 
Anne-Marie Pålsson, ekonom. Rune Andersson, ord-
förande, Mellby Gård AB. Birgitta Swedenborg, mod-
erator. Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3.
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14.00–14.20 Raka svar med Anna-Karin Hatt 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Anna-Karin Hatt,  
it- och regionminister (C). Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: 
Hamngatan. – Direktsänds på Expressen.tv

14.00–16.00 Livmoder till salu?
Seminarium. Arr: Roks & Sveriges Kvinnolobby. Med 
Angela Beausang, ordförande, Roks. Mia Fahlén, 
ordförande, Kvinnliga läkares förening. Margareta 
Winberg, ordförande, UN Women. Kajsa Ekis Ekman, 
journalist och författare. Riksdagsledamöter 
 socialutskottet. Moderator: Johanna Palmström, 
chefredaktör, Bang. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

14.00–15.30 Arabisk vår – Kvinnornas höst?
Seminarium. Arr: S-kvinnors förbund, S-kvinnor 
Gotland. Med Lena Ag, generalsekreterare, Kvinna 
till kvinna. Viola Furubjelke, ambassadör. Lena  
Sommestad, förbundsordförande, S-kvinnor. Plats: 
Hamnplan.� 

14.30–17.00 Om politiskt engagemang 
och arvet efter Utöya
Filmvisning & diskussion. Arr: Folkets bio. Med Stina 
Oscarsson, chef, Radioteatern, Sveriges Radio. Ga-
briel Wikström, ordförande, SSU. Mikael Olsson, 
programledare Konflikt, Sveriges Radio. Plats: 
 Biograf Roxy, Adelsgatan 39.� 

15.00–16.00 Barns rättigheter i EU
Samtal. Arr: IOGT-NTO, Blå bandet, Hela människan 
och LP-verksamheten. Med Anna Hedh, EU-parla-
mentariker. Simon Olsson, politisk assistent,  
IOGT-NTO/UNF. Plats: Kilgränd.

15.00–15.20 Raka svar med Gunnar Hökmark 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Gunnar Hökmark, Europa-
parlamentariker (M). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

15.00–15.45 Vägval Europa: Utfrågning 
om Centerpartiets Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EU-kommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med parti- 
representant, Centerpartiet. Kent Johansson, 
Europa parlamentariker (C), Europaparlamentet. K-G 
Bergström, journalist. Lena Mellin, journalist. Plats: 
Clematis, Strandgatan 20.

15.00–16.30 Biståndspolitik med
 kristdemokratisk profil
Seminarium. Arr: Kristdemokraterna. Med Alf 
Svensson, Europaparlamentariker (KD). Désirée 
Pethrus, riksdagsledamot (KD). Plats: Clarion Hotel 
Wisby, Strandgatan 6.

15.00–16.00 Sveriges Radios utrikes korre-
spon denter om ögonblickens journalistik
Seminarium. Arr: Sveriges Radio. Med Cecilia 
Uddén, utrikeskorrespondent, Sveriges Radio.  
Staffan Sonning, utrikeskorrespondent, Sveriges 
Radio. Plats: Donnersgatan.

16.00–16.20 Raka svar med Anna Kinberg-Batra 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Anna Kinberg-Batra, 
gruppledare (M). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv
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16.00–16.45 Samtal Europa: Hur mår du Europa?
Samtal. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Alice Petrén,  
Sydeuropakorrespondent, Sveriges Radio. Mia  
Odabas, moderator. Plats: Clematis, Strandgatan 
20.

16.30–16.20 Raka svar med Maria Larsson 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Maria Larsson (KD), barn- 
och äldreminister. Annie Reuterskiöld, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

16.30–17.30 Så stoppar vi vinst i välfärden
Seminarium. Arr: Tiden Magasin och ABF. Med 
Kristin Linderoth, vice ordf Lunds arbetarekommun 
och medarbetare i Tiden, Tiden Magasin. Christer 
Persson, fristående utredare. David Eklind, sam- 
hällspolitisk ombudsman, Handels, medarbetare  
i Tiden, Tiden Magasin. Carl Tham, tidigare statsråd 
och ambassadör. Joa Bergold, utredare, LO.  
Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

15.00 Intervju Hanna Wagenius 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Niklas Svensson intervjuar CUF:s 
förbundsordförande Hanna Wagenius. 
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

17.00–19.00 Singelliv – en politisk fråga?
Debatt & mingel. Arr: Singel i Sverige. Med Helén 
Andersson, Singel i Sverige. Plats: 
Skeppsbron 6.� 

17.00–19.00 Vilka kommunala mervärden 
skapas när vattenvägen utnyttjas  
för turister och kollektivtrafik?
Debatt & mingel. Arr: Sjöfartsforum, Sjöfartsverket, 
Skärgårdsredarna, Sveriges Hamnar, Sveriges 
Skeppsmäklareförening, Svenskt marintekniskt  
forum och Chalmers Lighthouse. Med Lena Dyberg, 
Karlstad kommun. Plats: Hamngatan.� 

17.00–18.30 Samtal om livet, politiken och 
tron med företrädare för dagens parti
Samtal. Arr: Visby domkyrkoförsamling, Svenska 
kyrkan. Med Mikael Mogren, präst, Svenska kyrkan. 
Barbro Matzols, journalist, Kyrkans tidning.  
Plats: S:ta Maria domkyrka.

17.00–18.30 Kan sexualpolitiska och antirasistiska 
tidskrifter göra skillnad i samhällsdebatten?
Debatt & mingel. Arr: Ottar och Expo.  Plats: Joda 
Bar och kök, Skeppsbron.� 

17.00–18.15 Utmaning Europa: Hur går den svenska 
ekonomin ur ett Europaperspektiv?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Christian Daniels-
son, biträdande generalsekreterare, EU-kommis-
sionen. Olle Schmidt, Europaparlamentariker (FP), 
Europaparlamentet. Thomas Jansson, internationell, 
sekreterare, TCO. Moderator: Pierre Schellekens, 
chef, EU-kommissionen i Sverige. Representant från 
regeringskansliet. Plats: Clematis, Strandgatan 20.

17.30–18.15 Försnack med Centerpartiets 
partisekreterare
Frågestund/utfrågning. Arr: Västsvenska Handels-
kammaren. Med Michael Arthursson (C), parti-
sekreterare, Centerpartiet. Katrien Vanhaverbeke, 
moderator, Västsvenska Handelskammaren.  
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.� 

17.30–19.00 Almedalen 2032 
– Torehammars tidsmaskin
Debatt & mingel. Arr: Almega och Bloggplats H12 
Wisby Strand. Med Hanna Wagenius, förbundsord-
förande, CUF. Plats: Wisby Strand.

19.00–20.00 Centerpartiets partiledare 
Annie Lööf talar i Almedalen
Tal i Almedalen. Arr: Centerpartiet. Med Annie Lööf, 
partiledare, Centerpartiet. Plats: Almedalen.
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 = Förtäring = EXPrESSEn-ArrAngEMAng ViD VALStUgAn

Carin Jämtin (S) och niklas 
Svensson möts i Expressens 
valstuga.  Foto: NILS PETTER NILSSON

Lena Ek (C) del-
tar i ett seminari-
um om livsmedel. 
 Foto: SUVAD MRKONJIC

Anna-Karin Hatt,  
it- och regionminister 
(C).  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Alf Svensson (KD) pra-
tar om biståndspolitik. 
 Foto: CHRISTER WAHLGREN

Annie Lööf (C) håller tal på 
kvällen.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Hanna Wagenius, för-
bundsordförande, CUF. 
 Foto: LISA VON GARRELTS

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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Omkring halvklart och 
någon regnskur.

Växlande molnighet och 
uppehåll.

Växlande molnighet och 
uppehåll.

Omkring halvklart och 
uppehåll.

Soligt med bara lätt 
molnighet.

Soligt med bara lätt 
molnighet.

Övervägande soligt 
väder.

Varierad molnighet och 
uppehåll.

Växlande molnighet och 
uppehåll.

Växlande molnighet och 
mest uppehåll.

Växlande molnighet och 
mest uppehåll.

Växlande molnighet och 
uppehåll.

/+15+21

/+15+21

/+16+16

/+15+21

Växlande molnighet och uppehåll. Temperatur 19 till 22 
grader. Nordostlig vind.

Halvklart till mulet väder och 
bara lite regn. Temperatur 
18till 22 grader. Nordostlig 
vind.

VÆDRET torsDAG 5 JULI 2012

almedalstalet

Gratis tidning – varje dag under Almedalsveckan
torsDAG 5 JULI 2012

BERÄTTANDE SOM BERÖR

VI GEr DIG rAKA sVAr

Gratis tidninG

k-g BERgSTRØM: 
SjØStedt 
Ær ett 
mySteriumsidan 15

Debatt: Birgitta Ohlsson 
kan rädda Folkpartiet Sidan 4anna Dahlberg: Veckans verkliga 

sprängstoff är en ny opinionsmätning ledare

sidorna 6 och 7

WIkILEAkS 
pLAN fØR 
vISBy I DAg

Bild-Extra

sidorna 18, 19, 20 och 21wow, vilken fest!

Efterlysning:  Vi möttes i Almedalen förra sommaren. Du sa att du var politiker  

och talade vackert om högre lärarlöner.  Ring mig / 072-016 71 03

Erbjudandet gäller företag så långt lagret räcker, dock längst t o m 23/9 2012 vid tecknande av Telia Mobilt bredband Företag Stor med minst 18 mån bindningstid. Månadskostnad 149 kr i 6 mån, därefter ord pris 269 kr/mån eller 199 kr/mån för dig med Telia Jobbmobil. Engångs

avgift 200 kr. 4Gmodem ingår, värde 796 kr exkl moms. Datamängd 30 GB, hastigheten inom 4Gnätet 10–30 Mbit/s och 3Gnätet upp till 30 Mbit/s. Priserna gäller inom Sverige och är exkl moms. För mer information och villkor se telia.se/kampanjer

51 % arbetar regelbundet på distans. 

Men går det tillräckligt snabbt?

 Kom-igång med effektiva arbetssätt, välj mobilt bredband 4G från Telia. 

Besök Telias butiker, återförsäljare, telia.se/kampanjer eller ring 90 400.

Välkommen till bättre affärer.

149 kr
Telia  

Mobilt bredband  
Företag 4G

per mån 
i 6 mån

NyheterNa
VimleN
bilderNa 
taleN GrAtIs

tIDnInG
varje dag o m

almedalen

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandgatan 20
 

VECKANS PROGRAM
www.europahuset.eu
Följ oss på Facebook
Twitter #euialmedalen

Delta i EU-debatten i Almedalen!

Program torsdagen den 5 juli

Vägval Europa 
Utfrågning av Folkpartiet
kl 15.00-15.45
K-G Bergström och Lena Mellin frågar ut EU-minister Birgitta 
Ohlsson om Folkpartiets Europapolitik. 

Samtal Europa 
Prioriteringar i EU:s nya långtidsbudget
kl 16.00–16.45
Journalisten Cecilia Garme samtalar med Staffan Nilsson,  
ordförande i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om 
hur EU:s budget ska se ut i framtiden.

Utmaning Europa 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik 
kl 17.00–18.15
Hur ser EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2010-talet ut? 
Vilka reformer är på gång?

Medverkande: Staffan Nilsson, Europeiska ekonomiska och  
sociala kommittén; Tomas Dahlman, Landsbygdsdepartementet; 
Åsa Odell, Lantbrukarnas Riksförbund; Pierre Schellekens,  
EU-kommissionen.


