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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

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
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Det finns ibland skäl att varna för nationalekono-
mernas inflytande över politiken. Tanken att höga 
och differentierade egenavgifter i a-kassan däm-
par lönekraven och därmed bidrar till att minska 
arbetslösheten är och förblir korkad.

Och det är märkligt att Anders 
Borg och dåvarande arbetsmarknads-
minister Sven Otto Littorin nappade 
på denna helt verklighetsfrämmande 
konstruktion.

Den väldigt elementära invänd-
ningen är att det inte finns någon kopp-
ling alls; i Sverige har vi ju inte en 
a-kassa för varje enskilt kollektivavtals-
område. Det går alldeles utmärkt för 
LO-medlemmar med högskoleutbild-
ning att gå med i AEA, akademikernas 
a-kassa som har bland de lägsta av avgifterna.

Folkpartiet och Jan Björklund erkänner nu att man 
har haft fel och vill ha mer enhetliga avgifter. Det 
tycker också Centern.

Facken välkomnar naturligtvis de två regerings-
partiernas omsvängning. Att Jan Björklund erkän-
ner att han haft fel är utmärkt. När det inte blir 
som man tänkt sig får man tänka om.

Problemet är dock att det inte lär hända så 
mycket och Björklund kan nästa år återanvända 
sitt utspel i Almedalen. Frågan begravs nämli-
gen i den socialförsäkringsutredning som bland 
mycket annat ska utreda en obligatorisk arbetslös-
hetsförsäkring. Ansvariga utredaren Irene Wen-
nemo har uttryckt tvivel på om de blir klara i tid 
och allt talar för att frågan göms över valet 2014. 

Bekvämast så, tycker Moderaterna som inte är 

speciellt entusiastiska när det gäller en obligato-
risk a-kassa. Socialdemokraterna som är direkta 
motståndare – eftersom LO är det – tycker också 
det är skönt att kunna hänvisa till en pågående 
utredning. Och det vore ingen överraskning om 
Wennemo & co till slut kommer fram till att a-kas-
san måste utredas ännu en gång. Trots att dagens 

a-kassa är kass.

En och en halv miljoner svenskar 
står i dag utanför a-kassan. De har 
alltså ett betydligt sämre ekonomiskt 
skydd vid plötslig arbetslöshet än de 
som gått med. Samtidigt tvingas icke-
medlemmarna indirekt vara med och 
betala via arbetsmarknadsavgiften 
i de sociala avgifterna.

I Sverige är bilar uppenbarligen 
viktigare än människor eftersom poli-

tikerna har beslutat om en obligatorisk trafik-
försäkring. Det är en bedrövlig prioritering. Och 
hyckleriet känner inga gränser när Socialdemo-
kraterna endast slåss för att förbättra ersättning-
arna för den som är inne i systemet.

Inkonsekvensen är total då samtliga partier om-
famnar den allmänna och obligatoriska sjukförsäk-
ringen, men kan inte komma till skott när det gäller 
en a-kassa för alla.
Naturligtvis har våra folkvalda sett till att fixa 

obligatorisk a-kassa för sig själva med generösa 
och villkorslösa fallskärmar när en valförlust 
skickar ut dem i kylan.

Jan Björklunds omsvängning i a-kassan lär inte 
ha någon praktisk politisk betydelse. Precis som 
2006 och 2010 kommer vi 2014 kunna läsa 
i  alliansens valmanifest om en kommande a-kassa 
för alla. Tro dem inte.

 h FP-ledaren Jan Björklunds tal 
i Almedalen var veckans bästa. Hittills.

Väl formulerat och väl framfört. Från 
en gripande inledning om internationell 
solidaritet med skottskadade somaliska 
flyktingbarn, klassiska FP-frågor om sänkt 
värnskatt, till naturvetenskaplig forsknings-
politik och Sveriges roll i den internationella 
konkurrensen.

Veckan BÆsta

 h Är det aktuellt med sex 
efter sextio? Ja, skulle nog 
de flesta över sextio svara. 
Om man till äventyrs vill pro-
blematisera frågan  arrang-
erar RFSU ett seminarium 
på temat. 13.30–14.30 på 
Joda Bar och Kök.

dagens 
sexigaste

”Jan 
Björk-

lunds omsväng-
ning i a-kassan 
lär inte ha någon 
praktisk politisk 
betydelse.

VISBY. Hur många lobby-
ister har du träffat i dag?

Infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd 
får frågan i Expressens 
valstuga och är snabb 
med svaret: de kan inte 
räknas i antal, utan i mil-
jarder.

ALMEDALEN
Önskelistorna är långa om 
nya vägar, tunnlar och järn-
vägsspår. Här pågår en stän-
dig kamp om alla statliga mil-
jarder. Och de omtalade lob-
byisterna som kämpar för att 
få en pratstund med minis-
tern är inte sällan moderata 
partikamrater. Kommun-
politiker står alltid på kö för 
att försöka övertyga minis-
tern om varför just deras väg-
sträckning är viktig. Elmsä-
ter-Svärd sa att hon tyckte det 
var praktiskt; här i Visby kan 
hon avverka många möten på 
en dag.

Begreppet lobbying sägs 
komma från USA när ett 
antal människor som på 
1860-talet ville påverka den 
amerikanske presidenten 
Ulysses S Grant och samla-
des i en lobby på ett hotell.
I dag står de i lobbyn på 

Wisby Hotell. De kallar sig 
sällan lobbyister utan har 
i stället titlar som ”chef  för 
public affairs” eller ”kommu-
nikationsstrateg”.

Lika säkert som att 
Almedalsveckan inträffar en 
gång om året, lika säkert åter-
kommer kraven på att lobby-
ism måste regleras. Det bru-
kar landa i förslag om att lob-
byisterna måste registreras 
och att deras kontakter med 
riksdagsledamöter ska redo-
visas offentligt.

Men vem är då en lobbyist? 
Och vilka är egentligen de 
demokratiska problemen?

Att ett kommunalråd käm-
par för mer av 
statligt finansie-
rad asfalt är ju 
något som följer 
med uppdraget. 
Det vore politiskt 
tjänstefel att inte 
försöka övertyga 
ministern. Och 
var man än vänder 
sig i någon av Vis-
bys alla gränder så 
finns det männis-
kor som vill för-
söka påverka den 
politiska besluts-
processen. 

Lobbyism är 
ju också något 
vackert; vår rätt 
att bilda opinion 
för en sak. Det 
är en grundläg-
gande demokra-

tisk rättighet. Och när sär-
intresset blir ett allmänin-
tresse är en högst subjek-
tiv definitionsfråga. Vem som 
ska klassificeras som lobby-
ist är absolut inte självklart.

Därmed blir en lagstiftad 
registrering av lobbyister 
också ett stort slag i luften. 
Ska LO:s ordförande, som 
 sitter i Socialdemokraternas 
verkställande utskott, tvingas 
skriva upp sig på en offentlig 
lista varje gång det är möte 
på Sveavägen 68? Eller ska 
tjänstemannen från Svenskt 
Näringsliv som sitter som 
expert i en statlig utredning 
bokföra sina politikerkontak-
ter?

Statsvetaren Olof Petersson 
skrev häromdagen på DN-
debatt att lobbyister borde 
berätta öppet om sin verk-
samhet. Petersson är nu-
mera själv i branschen och 
jobbar för pr-firman Gullers 
Grupp. Han tycker vidare att 
det borde finnas etiska reg-
ler och att branschen ska 
ägna sig åt självreglering.
Det är förstås önskvärt, 

men jag vill hävda att det 
stora problemet är att vi 
i medierna inte uppfyller 

vår gransknings-
roll. Bakom varje 
politiskt beslut 
finns ständig olika 
sä intressen. Resan 
till ett klubbat lag-
förslag – som sänkt 
krogmoms – har 
många gånger 
 startat i just Visby 
under Almedals-
veckan.
Pengar, kunskap och 
kontakter är makt 
och det måste vi rap-
portera om. Det är 
rätt att lobba, men 
det blir fel när pro-
cessen inte synlig-
görs. Och ibland kan 
det alltså vara ett 
moderat kommunal-
råd som lobbar på en 
moderat minister.

Det är rätt 
att lobba

Rätt girat, 
ändå kört

HAR vÆNt i A-kAssEfR˚gAN. Folkpartiet och Jan Björklund erkänner nu att man har haft fel och 
vill ha mer enhetliga a-kasseavgifter. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

ledarskriBent

i ALMEDALEN

Catharina Elmsäter-Svärd.

Jan Björklund, FP-ledare.



Kära regeringen,

Läs mer på preem.se

nu har det gått ett drygt 
  år sedan lanseringen 
av Preem Evolution 
Diesel. Minskningen 
av koldioxidutsläppen 
  motsvarar ungefär 
75.000 bilar! Och det 
är bara början. 

Från och med 1 juni 
använder vi ännu mer 
svensk tallolja och 
då sjunker utsläppen 

ytterligare. Nu blir 
minskningen hela 
25%* jämfört med 
de 16% vi hade från 
start. Det gör enorm 

                skillnad.  
  Och tanken är att vår 

    Evolution Diesel skall 
  fortsätta utvecklas till 
ett allt grönare drivmedel. 

Vi har fantastiska 
planer. Våra ingenjörer 
arbetar stenhårt för att 
klura ut hur raffi nade-
rierna i Göteborg och 
Lysekil skall bli ännu 
grönare. Men det krävs 
en sak. En väldigt viktig 
sak. Tydliga och lång- 

  siktiga spelregler. 
Det handlar om 
investeringar i 
miljardklassen och 

då måste vi veta 
vad som gäller 

för att våga satsa.
Viljan, kunskapen 

och tekniken fi nns 
redan. Bara vi vet att 
det blir rimliga ekono-
miska villkor för 
gröna drivmedel även 
i framtiden så trycker 

vi på knappen. Och då 
blir det ännu fl er bilar 
i den här annonsen 

   nästa år.

*Avser minskning av fossil koldioxid jmf med 100% fossil diesel, baserat på produktens sommarkvalitet.
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DEBATT

Regeringen måste lösa 
ungdomsarbetslösheten
Under veckan finns många av Sveriges 
absoluta makthavare, från politiker till 
företagsledare och fackföreningsordföran-
den, samlade i Visby för att diskutera 
politik. Samtidigt går 176 000 unga  
i arbetsför ålder utan jobb. Kommer den 
här Almedalsveckan bli den 
första där samtliga makt havare 
vågar prata om hur vi ska lösa 
detta problem?

Den höga ungdomsarbetslös-
heten är ett strukturellt pro-
blem som kräver strukturella 
lösningar.
Detsamma gäller när det 

kommer till problemen med att 
öppna arbetsmarknaden för invandrare 
och för den som varit arbetslös en längre 
tid. Det räcker inte med riktade åtgär-
der och lappa och laga-lösningar för att 
komma tillrätta med problem som orsa-
kas av arbetsmarknadsregleringarnas 
uppbyggnad.

Den svenska trygghetsmodellen är helt 
baserad på att en anställds trygghet ska 
vara kopplad till det enskilda arbetet, 
som om detta vore statiskt, i stället för att 
skapa en trygghet på arbetsmarknaden.  
Man vill att en arbetstagare till varje pris 
ska behålla sitt jobb, snarare än att ha 
trygghet om hen skulle förlora det. Men 
hur många regler man än har mot mer 
eller mindre godtyckliga uppsägningar, 
och hur många turordningsregler man än 
skapar, kan staten inte garantera någon 
att det jobb som står för försörjningen 
i dag kommer att finnas i morgon. Det 
leder till att den trygghet som finns  
i dag i stort är en illusion.

Samtidigt som den reella tryggheten är  
 liten om företaget exempelvis går i kon-
kurs så är dock kostnaderna för felre-
kryteringar i systemet mycket höga. Det 
 leder till att arbetsgivare hellre satsar på 
säkra kort när löneskillnaderna ändå inte 
är så stora mellan erfaren och oerfaren 
arbetskraft.

Vi behöver omskapa vår arbetsmarknad, 
och flera samhällssystem med den. Cuf  
föreslår fyra reformer för att förbättra 
situationen:

Ur ett långsiktigt perspektiv behö-
ver skolan bli bättre på att tillvarata den 
enskilde elevens förmåga och potential. 
Födelseår ska inte vara allena styrande 

för vilken nivå studierna ska bedrivas på. 
Vi måste också fortsätta reformera synen 
på kunskap som enbart teoretisk, och 
börja värdesätta praktiska kunskaper och 
färdigheter. Gymnasiereformen välkom-
men men inte tillräcklig – även yrkeshög-

skolornas status måste höjas 
för att vi ska få bättre resultat. 
Här har skolministern mycket 
kvar att göra.

Vi behöver också avskaffa 
arbetsförmedlingen till för-
mån för en australiensk 
modell, där förmedlingar kon-
kurrerar med varandra och 

får betalt efter förmedlande av varak-
tiga jobb. Det skulle öka matchningen och 
dessutom minska kostnaderna för för-
medlingen. Dagens förmedling fungerar 
inte, men i Australien minskade arbets-
lösheten med flera procentenheter när 
de gick från en förmedling liknande vår 
nuvarande till den nya modellen. 

Vi måste också reformera arbetsrät-
ten, avskaffa Las och flytta ansvaret 
för de övergripande arbetsvillkoren till-
baka till parterna. När vi gör det ska vi 
ge den enskilde större makt att själv 
förhandla om sina villkor, så som lön, 
 arbetstider och semester. Det ger 
grupper som står långt från arbets-
marknaden en högre konkurrenskraft. 
Hillevi Engström som ansvarig minis-
ter måste också ta sitt ansvar och 
 genomföra detta.

På det övergripande samhällspla-
net måste vi också införa ett grund-
trygghetssystem som garanterar 
en lägstanivå för alla medborgare. 
Det ska kompletteras med ett frivil-
ligt inkomstförsäkringssystem så 
att nyanställda unga utan vare sig 
villa eller barn kan lägga pengarna 
på exempelvis bosparande i stäl-
let för inkomstförsäkring, och de 
med högre fasta kostnader och min-
dre flexibilitet i vardagen slipper 
stå på bar backe om arbetet skulle 
försvinna. De här förändringarna 
måste göras nu, innan det faktiskt 
blir för sent.

Hanna Wagenius
Ordförande  

Centerpartiets Ungdomsförbund.

”Hillevi 
Engström 

som ansvarig 
minister måste 
också ta sitt 
ansvar

Arbetsrätten måste reformeras och Las avskaffas. Ungdoms
arbetslösheten är ett strukturellt problem som kräver strukturella 
lösningar. Det skriver Hanna Wagenius, ordförande för CUf.

Jan Björklund tog ton i almedalen
Under gårdagen var 
det Folkpartiets Jan 

Björklund som stod på scen i Almedalen. 
I sociala medier gick meningarna isär. 
Medan vissa ville välja bort honom helt, 
ville andra utse Björklund till veckans bästa 
talare.

Mer flexibel arbetsrätt, lägre marginal-
skatter. Större lönesk baserat på flit och 
kompetens. Här är Björklund bästa parti-
ledare.

twitter.com/aronmodig 

Valfriheten är här för att stanna” säger 
Björklund i #almedalen. Jag vill välja god 
gemensam vård & utbildning. Får välja bort 
Björklund då.

twitter.com/aliesbati 

Nu är Björklund inne på något viktigt, kom-
munaliseringen har varit förödande för 
lärarna. Skolan ska förstatligas

twitter.com/freddygrip

Publiken blev mest entusiastisk över större 
löneskillnader. Alla har välstrukna skjortor. 
Blodtörstiga jävlar.

twitter.com/jonas_wikstrom

Hör Björklund hålla ett av sina förmodligen 
bästa tal ever. Kul när Allianspartiledarna 
levererar över förväntan!

twitter.com/annakarin_hatt 

Nu åkte Sjöstedt ner från talartronen. Den 
här kan både tala och tänka. Och humor, 
rätt oväntat.

twitter.com/ToveLifvendahl 

Helt rätt, arbetskraftsinvandring skapar 
också nya arbetstillfällen. Inget nollsum-
mespel

twitter.com/JakopDalundeJan Björklund talade i Almedalen i går. 
� Foto:�CORNELIA�NORDSTRÖM

UnDRAR. Hanna Wagenius undrar ifall makthavarna som samlats i Almedalen ska 
våga diskutera ungdomsarbetslösheten i år. Foto:�LISA�VON�GARRELTS
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Färjepriserna till Gotland är 
en fortsatt het fråga för 
gotlänningarna.

Nu lovar näringsministern 
Annie Lööf (C) att hennes 
parti ska motarverka alla 
försämringar, skriver Got-
lands Allehanda. 

De har demonstrerat och samlat 
in underskrifter. Gotlänning
arna vill att färjepriserna ska 
sänkas. Annie Lööf  tycker att 
trafiken till ön är viktig för att 
hålla ihop landet. 

Däremot är hon inte redo att 
sätta ned foten för något pris, 
men säger att det är viktigt att 
staten tar sitt ansvar och ser till 
att det finns goda förbindelser, 
skriver Gotlands Allehanda. 

– Det funkar inte att sänka pri
set och sedan försämra turtät
heten, säger hon till Gotlands 
Allehanda.

Det har satsats rejält på den 
mobila kommunikationen.

Trots det fortsätter 
 problemen, rapporterar 
Sveriges Radio P4 Gotland.

Förra året var det stora problem 
att komma ut på internet och att 
ringa. I år är det bättre, trots att 
det finns problem i stora folk
massor där belastningen är stor.

Men enligt Anne Ståhl Mousa, 
bredbandsansvarig på Region 
Gotland, går det inte att göra 
mycket mer just nu. 3Gnätet har 
redan byggts ut och 4Gnätet har 
slagits samman. Dessutom har 
trådlösa nätverk placerats ut.

Hon uppmanar alla att koppla 
upp sig på trådlösa nätverk för 
att avlasta mobilnätet. 

Dessutom tipsar hon alla att 
koppla ned exempelvis push
notiser man inte behöver på sin 
mobiletelefon.

LO: nya ordförande Karl-
Petter Thorwaldsson säger 
att vinsttänkandet ska 
 försvinna från välfärden.

Det har Stefan Löfven (S) 
tidigare sagt nej till, vilket 
kan bli hans första motgång, 
skriver Resumé.

Frågan om vinst i välfärden är 
den som oroar Stefan Löfven 
allra mest nu, skriver Resumé. 

– Hela Löfvens strategi kan 
vara beroende av den här frågan, 
säger Stefan Stern, tidigare 
Mona Sahlins närmsta medarbe
tare, till Resumé.

KarlPetter Thorwaldsson 
tycker att de höga vinstnivåerna 
bekräftas när han går runt i Visby.

– De här företagen äger ju 
halva Almedalen, säger han till 
Resumé.

I höst ska LO snabbt utreda en 
vinstlös välfärd.

Det är för mycket byråkrati 
på Arbetsförmedlingen 
tycker de anställda.

Och regeringen får kritik 
för hur de styr myndigheten, 
skriver Gotlands Tidningar.

Personalen på Arbetsförmed
lingen får ofta kritik för sitt 
arbete. I veckan hölls ett semina
rium i Almedalen där stats
anställda träffade personal från 
Arbetsförmedlingen.

Höjt anslag och 2 000 nya 
anställda – ändå får inte arbets
sökande den hjälp de behöver. 

– Detta är skandal. Det är 
regeringen som är boven. Reger
ingen detaljstyr Arbetsförmed
lingen. Man måste ge Arbetsför
medlingen friare förutsättningar 
att arbeta, sa Ylva Johansson (S), 
vice ordförande i Arbetsmark
nadsutskottet, under seminariet 
enligt Gotlands Tidningar.

På sociala medier är det 
ordet ”seminarier” som 
regerar under Almedals-
veckan. 

Men skolan har också fått 
stort genomslag på de olika 
plattformarna, skriver 
Dagens Media.

På sociala medier trängs upp
dateringarna om Almedalen. 
Skolan var den sakfråga som dis
kuterades mest i onsdags, enligt 
en undersökning från Meltwater 
Buzz. 

– Vi ser att diskussioner kring 
skolan fick ett starkt genomslag, 
då många seminarier och debat
ter just gällande skolan ägde 
rum under gårdagen (läs i ons
dags), säger Tove Iggström, 
marknadschef  på Meltwater, till 
Dagens Media.

Andra populära ord  var bland 
annat Visby, Reinfeldt och Bildt. 

Tar tag i problemet. Använd trådlöst. Säger nej till välfärdsvinster. För byråkratiskt. Seminarierna duggar tätt i Visby.

lööf är emot 
försämringar

trafikstockning 
i mobilnätet

thorwaldsson 
kritisk till vinst

”Regeringen 
är boven här”

Almedalsorden 
i sociala medier

           Gotland

centerpartiets ekonomiska seminarium
- vad kan vi lära av den tyska arbetsmarknadsmodellen?

Fredag 6/7 kl. 12.00-13.30
Sävesalen, Gotlands museum, Strandgatan 14

Alltför många ungdomar i Sverige står utan jobb. Det är inte 
hållbart. Centerpartiet tror att en mer flexibel arbetsmarknad 
kan ge fler jobb till unga. 

Seminariet tar upp frågan om jobb och arbetsmarknad med 
inriktning mot ungdomsarbetslöshet. Den tyska arbetsmark-
nadsmodellen presenteras och följs av en paneldebatt med 
inspel från ungdomar som diskuterar möjligheterna på den 
svenska arbetsmarknaden. 

Moderator är Tove Lifvendahl, Senior Fellow på tankesmedjan 
Fores.

medverkande:
annie Lööf, partiledare, Centerpartiet
prof. dr. klaus Zimmermann, chef på tyska IZA-institutet
Göran arrius, ordförande, SACO 
andreas Bergh, fil dr i nationalekonomi, Lunds universitet
elisabeth thand ringqvist, VD, Företagarna
Hanna Wagenius, ordförande, CUF 

tänk
längre! all politik

borde vara

hållbar
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m Här får Centerledaren beskedet: ”En katastrofal siffra”    m Allianskollegornas opinonsras ger Reinfeldt problem

Stefan Löfven och Socialdemokra-
terna backar något till 35,4 pro-
cent – samtidigt stannar Modera-
terna och Fredrik Reinfeldt på 
30,8 procent. Men julimätningen 
visar att två av allianspartierna – 
KD och nu även C – skulle hamna 
utanför riksdagen om det vore 
val i dag.

Krisen inom Centerpartiet har 
tvingat Annie Lööf  till flera hem-
liga möten under besöket i Visby. 
Många i partiledningen och i 
riksdagsgruppen vill ha möten 
med henne om krisen i partiet, 
kan Expressen i dag berätta.

Enligt flera källor talas det 
öppet bland ledande partiföreträ-

dare om att det kanske 
var fel att välja Annie 
Lööf  till partiledare.

I höst har hon lett Cen-
terpartiet i ett år – och 
siffrorna har rasat 
månad efter månad.

”Kavla upp ärmarna”
Efter besöket i Expres-

sens valstuga i Visby i går efter-
middag kommenterade Annie 
Lööf  katastrofsiffrorna i Demos-
kops julimätning. Centerpartiet 
är nu mindre än Kristdemokra-
terna och om det vore val i dag 
skulle båda partierna åka ur 
riksdagen. Centerpartiet får 3,5 

procent av rösterna och 
Kristdemokraterna 3,7 
procent.

När Annie Lööf  fick se 
siffrorna blev hon 
mycket nedslagen och 
talade om en ”katastro-
fal siffra”:

– Det kan man inte 
vara nöjd med överhu-

vudtaget. Det är bara att kavla 
upp ärmarna och inse att det är 
mycket hårt arbete som återstår. 

När måste det vända?
– Den viktigaste siffran är på 

valdagen, då ska vi vara på topp. 
Men jag vill gärna se föränd-
ringar så fort som möjligt.

Och det är bråttom.
Den interna kritiken mot parti-

ledaren växer nu snabbt, erfar 
Expressen.

Den tidigare Centerministern 
Börje Hörnlund – en viktig profil 
i partiet – sa i går till Expressens 
Lotta Gröning att han tror att 
Centerpartiet ligger sämre till än 
det krisdrabbade Kristdemokra-
terna inför nästa val. Motive-
ringen är att många moderater 
som tycker om KD:s konserva-
tism och kan rösta på dem, 
menade han. 

Han avfärdade också Annie 
Lööf  som ”för oerfaren”.

När Lööf  talar i Almedalen 

VISBY. Här får partiledaren Annie Lööf centerpartiets nya 
opnionssiffror efter besöket i Expressens valstuga i Visby: 

Centern får bara 3,5 procent i julimätningen från Expres-
sen/Demoskop – och gör sällskap med KD under riksdags-
spärren.

– Det är en katastrofal siffra, säger Lööf själv. 
Siffrorna är samtidigt oroande för Fredrik Reinfedlt, som 

nu får se två av fyra allianspartier ligga under fyra procent.

Lööfs kris: 3,5 procent

FRågA: ”Vilket parti 
skulle du rösta på om 
det var riksdagsval 
i dag?”
UNDERSöKNiNgSpERioD: 26 juni–4 juli.
MEtoD: Telefonintervjuer.
ANtAL tiLLFRågADE: 1 000 personer 
i åldrarna 18 år och äldre.
BEStäLLARE: Expressen.
MätiNStitUt: Demoskop.
 Förändringen, utom för V, är inte statistiskt säkerställd.

FAKFF Så gick undersökningen till
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Julimätningen 

– ingen rolig läsning

för Centerpartiet

Många åhörare hade sökt sig till Expressens valstuga i Almedalen när Annie Lööf besökte Niklas Svensson.

oroande siffror 
för Reinfeldt.

 CENTERLEDARENS FYRA KRISER
WALLIANSKRISEN

jämfört med valet 2010 har C, fP och 
Kd tillsammans tappat 5,5 procenten
heter i den senaste demoskopmät
ningen. Hägglund och Björklund slåss 
båda med lööf om att fånga nya väljare.

WFØRTROENDEKRISEN
annie lööf tappar i förtroendemätning 
efter förtro endemätning. Bara Sverige
demokraternas partiledare jimmie 
Åkesson får ett sämre betyg när 
svenska folket säger sitt i en ny mät
ning från demoskop.

Juli 2012
3,5%

Valet:1973
25,1% Valet:1976

24,1%

Valet:1979
18,1%

Valet:1982
15,5%

Valet:1985
9,8%

Valet:1988
11,3%

Valet:1991
8,5%

Valet:1994
7,7%

Valet:1998
5,1%

Valet:2002
6,2%

Valet:2006
7,9%

Valet:2010
6,6%

Centern har rasat  
katastrofalt sedan 
thorbjörn Fälldins 
glansdagar på 1970-
talet. Då var C uppe  
i runt 25 procent och 
C-ledaren var själv-
skriven statsminister 
när de borgerliga parti-
erna vann valet 1976.

WOPINIONSKRISEN
Centerpartiet har i flera mätningar på senare tid hamnat 

under fyra procent. i dag publicerar expressen  
     demoskops julimätning som visar att  partiet 

endast får 3,5 procent – den sämsta siffran 
sedan januari 2010.

WINTERNA KRISEN
      allt fler ifrågasätter valet av lööf. 

 Hon har dessutom, enligt expressens 
källor, flera fiender bland de som 

tidigare arbetade 
nära Maud 
    Olofsson.

EXTRA
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m Här får Centerledaren beskedet: ”En katastrofal siffra”    m Allianskollegornas opinonsras ger Reinfeldt problem
i kväll finns inte heller något syn-
ligt  stöd  av  företrädaren  Maud 
Olofsson. Hon är inte på plats för 
att se talet. 

–  Hon  kommer  inte  att  vara  i 
Almedalen  alls  i  veckan,  säger 
Olofssons  presskontakt  Jonas 
Nyström. 

Bara Åkesson hade sämre
Veckans  förtroendemätning 

från  Demoskop  visar  dessutom 
att svenska folket saknar förtro-
ende för Centerledaren. 

Demoskop frågade 2 235 perso-
ner  hur  stort  förtroende  de  har 
för respektive partiledare. Snitt-
betyget för Annie Lööf: 2,39. Bara 

Sverigedemokraternas  ledare 
Jimmie  Åkesson  fick  en  sämre 
siffra, 1,70.

Denna  kan  jämföras  med  siff-
ran för oppositionsledaren Stefan 
Löfven, 3,44, och för statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt, 3,23.

– Det beror delvis på att jag är 
en ny partiledare. Jag har ägnat 
mig åt ett års internt arbete. Men 
jag hoppas ju att den siffran ökar 
när jag under året som kommer 
profilerar  Centerpartiet,  säger 
Annie Lööf. 

Demoskop  frågade  också 
svenskarna om de tror att Annie 
Lööf   avgår  som  partiledare 
redan före valet 2014. Nästan var 

fjärde tillfrågad, 23 procent, sva-
rade ja på den frågan. 

– Jag är glad att mer än 75 pro-
cent är övertygade om att jag sit-
ter  kvar.  Jag  vill  vara  och  kom-
mer att vara Centerpartiets par-
tiledare  under  många  år  framö-
ver, säger Annie Lööf.

”Inga roliga siffror”
Annie  Lööf   har  massivt  stöd 

i  partiledningen  trots  de  dåliga 
siffrorna. 

Expressen  har  talat  med  en 
lång  rad  medlemmar  i  partisty-
relsen, de flesta säger att det här 
bara är en enda opinionsmätning 
och att partiet är mitt  inne  i en 

process  för  att  ta  fram  ett  nytt 
idéprogram och de hoppas att det 
ska ge resultat på sikt.

– Det  är  själv-
klart  tråkigt.  Vi 
måste  uppdatera 
vår  politik  i  libe-
ral  riktning. 
Annie Lööf  är det 
bästa  som  hänt 
partiet  på  årtion-
den.  För  att  dra 
nytta  av  henne 
måste vi ha bättre 
politik,  säger 
Hanna Wagenius, 
medlem  av  parti-
styrelsen och ord-

förande  i Centerns ungdomsför-
bund.

– Det är inga roliga siffror. Det 
är  tråkigt  att  vi 
inte  fick  någon 
Annie  Lööf-effekt, 
hon fick lite längre 
uppförsbacke  än 
nyvalda  ledare  i 
andra  partier.  Det 
kan vända om hon 
får  lite  tid,  säger 
Kristina  Jonäng, 
medlem  av  parti-
styrelsen  och 
gruppledare  för  C 
i  Västra  Göta-
landsregionen.

Lööfs kris: 3,5 procent

I ALmedALen

Niklas 
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se
TexT

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
FoTo

k-g BergstrØms
prognos fØr 
de tre parti-
ledarna i kris
AnnIe LØØF, c

Nästa partistämma kan 
bli en rysare för henne
m 3,5 procent är en mardröm för den 
nya Centerledaren. Nu finns det för-
visso andra undersökningar, där C varit 
tryggt över 4 procent. Men om C 
hamnar under 4 procent mer bestän-
digt är Annie Lööf den som sitter lösast 
av de tre borgerliga krispartiledarna. 
Nästa Centerstämma kan i så fall bli en 
rysare för henne. Hon måste åstad-
komma en stabil och varaktig ökning av 
opinionsstödet för att vara på den 
säkra sidan. Minst 5 procent.

GØrAn HÆGGLund, kd

Ingen katastrof – han
sitter relativt säkert
m 3,7 procent är ingen 
katastrof för Kristdemo-
kraterna. Det är så pass 
nära 4 procent att taktik-
röstare räddar partiet 
under normala förhål-
landen. Men om både C och KD dansar 
runt 4-procentstrecket, kan taktik-
röstarna få problem. De har ju bara en 
röst till sitt förfogande. Hägglund sitter 
relativt säkert, eftersom han i januari 
vann striden mot Odell. Det lär nog 
krävas ett rejält förlustval för att någon 
ska utmana honom igen.

JAn BJØrkLund, Fp

Han byts ut om det blir
ett sämre val än 2010
m 6,6 procent är en 
hygglig opinionssiffra.  
Visserligen under förra 
valresultatet. Men inte 
värre än att han i en val-
rörelse mycket väl kan 
förbättra den rejält. Två tidigare Folk-
partiledare, Bengt Westerberg och Lars 
Leijonborg har i valrörelser gått upp till 
14 respektive 13 procent. Men det för-
utsätter att sittande M-ledare hamnar  
i onåd hos väljarna. Gör Björklund ett 
sämre val än 2010 byts han ut mot  
Birgitta Ohlsson eller Erik Ullenhag.

AJ, AJ, AnnIe. Expressens Niklas Svensson visar Annie Lööf de mörka opinions-
siffrorna för Centerpartiet. ”En katastrofal siffra”, säger partiledaren om 3,5 procent.

EXTRA
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Expressen träffar Conni Jonsson 
hos LO under Almedalsveckan 
där han försvarar riskkapitalis-
terna. Hans andra kollegor 
duckar under veckan men Jons-
son möter medier, publik och 
den nye LO-basen i arbetarrörel-
sens högkvarter.

– Vi har blivit så stora att vi 
måste bli mer öppna med vad vi 
gör. Vi har varit alldeles för hem-
liga historiskt. Vi har inget att 
skämmas för så varför då inte 
prata om det?

Hur ser du på den senaste 

tidens debatt när riskkapital
bolagens ägande inom vården 
har kritiserats hårt?
– Det är väldigt få dåliga exem-

pel. Carema är ett stort dåligt 
exempel men om du lägger det åt 
sidan och tittar på hur många 
tjänster som utförs av riskkapi-
talägda vårdföretag så är det en 
väldigt bra bild.

– Men Carema har fått mycket 
stor betydelse i den allmänna 
debatten av naturliga skäl.

Du talar om Sverige som ett 
attraktivt land för företag. 

Varför?
– Vi har ett väl fungerande 

näringsliv. Vi har ett bra samar-
bete mellan arbetstagare och 
näringsliv. Vi har ett öppet sys-
tem. Vi är internationella. Det 
politiska beslutsfattandet är 
rimligt långsiktigt.

Får ta del av miljarderna
En annan del av kritiken mot 

riskkapitalbolagen handlar om 
hemliga fantasilöner och bonu-
sar i miljardklassen. Jonssons 
kollega Björn Savén på IK Invest-
ment krävs på 934 miljoner kro-
nor i skatt efter att ha slussat 
inkomster vidare till skattepara-
dis utan att skatta i Sverige.

Conni Jonsson har tjänat 
omkring en halv miljard kronor 
tack vare att han, precis som alla 
andra partners i riskkapitalbola-

gen, får vara med och dela på 
vinsten när bolagen säljs vidare 
med framgång.

Lovar ändringar
Riskkapitalbolagens ägarfonder 

har kritiserats för att ha gömt sig 
i skatteparadis men nu lovar Jons-
son ändring på den punkten.

– Vi har strukturer som går ut 
på att de som investerar i våra 
 fonder inte beta-
lar mer skatt än 
de som handlar 
med aktier på 
Stockholmsbör-
sen. Nu finns det 
modeller som gör 
att man inte behö-
ver vara i den 
typen av länder 
och därför flyttar 
vi därifrån.

Varför har du inte blivit börs
direktör?
– Jag tycker att riskapital-

branschen funkar bättre.
Finns det något med öppen heten 
kring ersättningsfrågor i börs
bolagen som kan vara jobbigt?
– Nej, transparens är inget 

problem så länge det inte tvingar 
fram beteende som är felaktigt.

Hur stor förmögenhet har du 
själv kunnat bygga 
upp i dina holländ
ska bolag?

– Det kommen-
terar jag inte.
Är du sämre än 
Savén?

– Mycket sämre.
Hur mycket 
sämre?

– Det kommen-
terar jag inte.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

i almedalen

”därför lämnar vi 
skatteparadisen”
VISBY. Han har tjänat en halv miljard kronor som Wallen
bergarnas riskkapitaldirektör.

Men Conni Jonsson står upp för den bespottade  
 branschen som hamnat i fokus under Caremadebatten.

– Vi har blivit ett skällsord på grund av att vi varit så 
dåliga på att kommunicera. Det är fruktansvärt illa skött av 
oss själva, säger han i en Expressenintervju.

fØr Øppenhet. Conni Jonsson tycker riskkapitalisterna varit för hemliga och lovar ändringar i framtiden. ”Transparens är inget pro
blem så länge det inte tvingar fram beteende som är felaktigt”, säger han om öppenhet i riskkapitalbolag. Foto: christian örnberg

Äger 47 bolag i Bulgarien, 
 Danmark, Finland, Tyskland, 
Kina, Nederländerna, Norge, 
Polen, Singapore, Spanien, 
Schweiz, Taiwan, Storbritannien 
och USA. Några av de mest 
kända svenska företagen 
i  portföljen är:
H Candyking
H Swedegas
H Dometic Group
H Atos Medical
H Munksjö
H TitanX
H Granngården
H Academedia
H Scandic
H Gambro

SVEnSkA bolAG SålDA AV EQT

 MAleris
 Mballingslöv International
 MCom Hem
 MDuni
 MEldon Holding
 MFindus
 Mlundhags
 Morrefors kosta boda
 MSecuritas Direct
 MDometic International
 MStenqvist
 MStjärnTVnätet
 MThule

eQt Familjen  
Wallenbergs  
riskkapitalbolag

Conni Jonsson lovar öppenhet – men försvarar riskkapitalismen

Ulla Hamilton på plats i Visby.
 Foto: namn namnsson

Taxibranschen har blivit en 
djungel där tveksamma aktörer 
kan ta ut fantasipriser av kunder 
som inte har full koll. Det  

märks även under politiker-
veckan i Visby.

Hittills har det gått att lura 
kunderna med hjälp av otydlig 

information som varit omöjlig 
att förstå, men nu ska det bli 
ändring på det.

Stockholms trafikborgarråd 
Ulla Hamilton (M) lanserar  
en informationskampanj för att 
stoppa lurendrejeriet i branschen.

– Det är oerhört viktigt att göra 

det möjligt för taxiresenärer att 
kunna kontrollera priserna 
innan de sätter sig i en taxi.

Kampanjmaterialet trycks upp 
i två miljoner exemplar och ska 
finnas på bland annat hotell.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

VISBY. Taxikunder ska åka tryggare och inte riskera att bli 
 skinnade med hjälp av en ny informationskampanj som 
lanserats under Almedalsveckan.

hamilton vill rÆdda ditt skinn
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De tycker till  
– med tryck
VISBY. Man kan göra som Gudrun Schyman och elda 
 massorna genom engagerade torgmöten.

Eller så kan man bara byta om.
Här är de som säger det med en T-shirt.
� Text: JoHanna CardEll
� Foto: SvEn lindwall oCH CornElia nordSTröM

Krävde 
svar av 
ministern
Josefin alfredson blev 
mobbad och har läst in 
gymnasiet på komvux. 

Trots åtta MvG kommer 
hon sannolikt inte in på 
högskola, hon måste ha 
mycket högre betyg än 
den som kommer direkt 
från gymnasiet.

i går frontade hon 
utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) om varför.

Nio�års�mobbning�och�sju�flyt-
tar� präglade� Josefin� Alfred-
sons� grundskoleår.� När� ter-
rorn�släppte�i�gymnasiet�drab-
bades�hon�av�panik�ångest.

–�Det�tog�mig�många�år�att�
komma�tillbaka,�säger�hon.

Den� nu� 32-åriga� tvåbarns-
mamman�har� läst� in�gymna-
siet�på�komvux�–�och�är�upp-
rörd�över�att�hon�och�hennes�
studiekamrater� har� mycket�
sämre� chanser� än� andra� att�
komma�in�på�högskolan.

–� Jag� måste� ha� dubbelt� så�
bra� betyg� som� en� elev� som�
kommer� direkt� från� gymna-
siet,�säger�hon.

Har brevväxlat
I�en�brevväxling�med�utbild-

ningsdepartementet� svarade�
Björklunds� medarbetare� att�
de�inte�vill�minska�incitamen-
ten� för� gymnasieelever� att�
jobba�för�bra�betyg.

I� går� fick� ministern� för-
svara� sig� mot� en� upprörd�
Josefin�Alfredson.

–�Varför�ska�inte�mina�kun-
skaper� vara� värda� lika�
mycket?� frågade� hon� Jan�
Björklund.

–�De�är� lika�mycket�värda,�
men�kvoten�är�mindre.�Vi�får�
väl� se� om� du� kommer� in,�
annars� får� du� skriva� hög-
skoleprovet,�blev�svaret.

Det� var� ett� svar� som� inte�
gjorde�henne�gladare.

–�Jag�har�läst�in�skolan�sam-
tidigt�som�jag�jobbat�och�varit�
förälder.� Nu� måste� jag� göra�
högskoleprovet� också� för� att�
det�ska�räknas.�Det�här�syste-
met�straffar�människor.

Christina Lundell
christina.lundell@expressen.se.

Josefin alfredsson är missnöjd.

Erika rehn-
berg, 18, 
medlem i 
Svenska 
Kyrkans Unga, 
Katrineholm: 
– vi anser att 
det är en 
mänsklig 
rättighet att ha 
den tro eller 
icke tro man 
vill. i dag råder 
det ett starkt 
förtryck på 
många platser. 

Jacob Carlbäcker, 22,  
styrelse ledamot, Kristna 
 Freds rörelsen, Malmö: 
– det handlar om den svenska 
vapenexporten. vi vill att den 
ska skada så lite som det  
bara går.

Pernilla lundmark, 30, kampanj-
samordnare, Stockholm: 
– vi vill ha ett förbud mot kärnkraften. vi 
vill ha det nu, inte stegvis. vi tyckte att ett 
stoppmärke och ett peacemärke symboli-
serade det bra.

Eduardo 
Hornos, 51, 
kanslist på 
Folkkampanjen 
mot kärnkraft, 
Stockholm: 
– Frågan om 
kärnkraft är  
lika aktuell nu 
som på 
70-talet. 
Texten på min 
tröja betyder 
”nej tack till 
kärnkraft” – på 
holländska.

nadja labbart, 32, arbetar för Emmaus, Stockholm: 
– Marocko ockuperar västsahara och odlar tomater där. Sedan 
säljer de dem i sitt eget namn.

anna Hellströmmer, 53, projektledare för akta Huvudet, Stockholm, och 
Jakob andersson, 26, samtalsledare för akta Huvudet:
– Gatuslagsmål kan kosta upp till 75 miljoner kronor, de pengarna skulle 
man kunna använda till att förebygga brottslighet i stället.

Lika aktuellt 
nu som på 
70-talet

Åkte hem precis innan talet.

I� går� var� det� Folkpartiets� dag��
i� Almedalen.� Klockan� 19.00� på�
kvällen�var�det�således�dags�för�

FP-ledaren� Jan� Björklund� att�
tala�på�stora�scenen.�

Bara� några� minuter� innan�

talet�började�satt�Jan�Björklunds�
företrädare,� Lars� Leijonborg,� i�
lobbyn�på�Wisby�Hotell�ett�sten-
kast�därifrån.�Men�han�gick�inte�
ner�till�Almedalen�för�att�lyssna�
på�talet.�

Lars� Leijonborg� åkte� i� stället�
hem�–�bara�några�minuter�innan�

Jan�Björklund�började�tala.
Han�berättade�för�sin�samtals-

partner� att� han� inte� lyssnat� på�
några�tal�under�veckan,�eftersom�
han� haft� så� mycket� att� göra.�
Sedan�lämnade�han�Visby.

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

VISBY. några minuter före Jan Björklunds tal – då lämnade 
hans företrädare lars leijonborg visby.

– Jag har inte lyssnat på något tal, hördes den förre 
FP-ledaren säga i lobbyn på wisby Hotell.

FØr upptagen För BjörkLund

Jesper Börjesson, 
22, studerande, 
Göteborg: 
– det är för Ung 
liberal, jag håller 
med om det som  
står på tröjan.
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Wikileaks talesperson Kristin 
Hrafnsson och Julian Assanges 
advokat Jennifer Robinson är i 
Visby för att informera om vad 
organisationen gör nu. De ska 
delta i ett seminarium, inbjudna 
av nätverket Future perfect.

– Vi är mycket oroade för hotet 
om att Julian Assange utlämnas 
till USA och ställs inför rätta där. 
Vi har hört hur han kategorise-
ras som terrorist av ledande poli-
tiker och statsanställda, och vi 
vet alla vad det betyder, sade Kris-
tin Hrafnsson vid en presskonfe-
rens på torsdagsförmiddagen. 

Dokument från Syrien
En timme efter presskonferen-

sen i Visby släppte Wikileaks i 
London dokument skickade från 
den syriska regeringen.

– Vi hoppas kunna skapa en 
bättre insyn i vad som pågår i 

Syrien genom att låta våra 
me diepartners runtom i världen 
gå igenom materialet och skapa 
nyheter, sade Kristin Hrafnsson. 

Men talespersonerna för Wiki-
leaks är i Almedalen också för 
att få direktkontakt med svenska 
politiker. 

– Vi vill väldigt gärna prata 
med så många svenska politiker 
vi kan när vi är här, men vi har 
inga möten inplanerade än så 
länge, säger Jennifer Robinson.

Samtal med Bildt
Någon timme senare stötte 

Wikileaks talespersoner ihop 
med Carl Bildt på Donners plats 
i Visby. 

– Jag gick fram till honom och 
introducerade mig, och vi pra-
tade i säkert tio minuter. Det var 
ett mycket vänskapligt samtal, 
säger Jennifer Robinson. 

Vad pratade ni om? 
– Jag bad honom att garantera 

att Julian Assange inte utlämnas 
till USA om han kommer till Sve-
rige, och Carl Bildt sa att de inte 
kommer att ge oss den garantin, 
att det är en rättslig process. Jag 
svarade att det i slutänden är ett 
politiskt beslut för regeringen 
att ta, säger hon. 

Julian Assanges advokat säger 
att hon även frågade Carl Bildt om 
varför man inte har åkt till Lon-
don från Sverige för att förhöra 
Assange där, eller via telefon. 

– Han svarade att det inte är 
tillåtet, men gav inget svar när 
jag sa att svenska jurister nyli-
gen gjort just det i en mordutred-
ning i Serbien, säger Jennifer 
Robinson. 

Hon är noga 
med att under-
stryka att Wikile-
aks inte har 
några planer på 
en smutskast-
ningskampanj 
mot Sverige.

– Det sa jag 
även till Carl 
Bildt. Vi hade en 

bra konversation, och även om 
han i princip sa att regeringen 
inte kan ge Julian några garan-
tier tycker jag att han visade att 
han var intresserad av diskus-
sionen, säger hon.

Kritisk mot felaktigheter
Wikileaksgrundaren Julian 

Assange och hans advokater har 
vid flera tillfällen kritiserat det 
svenska rättsväsendet och häv-
dat att han inte kommer att få en 
rättvis rättegång.  

Carl Bildt var i går kväll i 
Paris i ett möte om Syrien och 
kunde inte nås för en kommen-
tar, men han var enligt presse-
kreteraren kritisk i samtalet 
med advokaten:

– Carl Bildt rea-
gerade i samtalet 
mot en del av den 
felaktiga informa-
tion som repre-
sentanter från 
Wikileaks sprider 
på bland annat 
Twitter, berättar 
pressekreterare 
Anna Charlotta 
Johansson.

VISBY. Här träffar Julian Assanges advokat Carl Bildt 
i Almedalen. Utrikesministern slog bestämt bort frågan om 
att rege ringen ska garantera att Assange inte utlämnas till 
USA från Sverige. 

– Ingen står över lagen i Sverige, sa Carl Bildt.  
Carl Bildt kritiserade i sin tur Wikileaks, som han menar 

sprider felaktig information.

informellt mØte. Julian Assanges advokat Jennifer Robinson träffade utrikesminister 
Carl Bildt på Donners plats i Visby. Foto: privat

kvar i london. Julian Assanges vill 
inte hamna i USA.  Foto: all over press

Carl Bildts besked till Julian Assange i Visby

”ingen 
st˚r Øver 
lagen”

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

i almedalen

Alliansens småpartier diskuterade 
biståndet.

”Under sex år har Moderaterna 
enväldigt styrt biståndet”, 
beskrevs seminariet i kalenda-
riet. På plats för att diskutera 

saken fanns en representant från 
varje småparti i alliansen: Dési-
rée Pethrus, utrikespolitisk 
talesperson (KD), Kerstin Lund-

gren, ledamot i utrikesutskottet 
(C), och Bonnie Bernström, ord-
förande i Liberala Kvinnor.

Désirée Pethrus poängterade 
att Moderaterna inte gör som de 
vill med biståndet. För hennes 
parti är det extra viktigt, som 
har bistånd som en hjärtefråga.

– Vi känner oss lite som vakt-
hundar i regeringen när det gäl-
ler biståndet, så vi morrar till 
om vi känner att man håller på 
och angriper kärnan i biståndet 
och undergräver trovärdigheten.

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

Moderaterna har haft posten som biståndsminister sedan 
valvinsten 2006. Men det händer att KD biter ifrån om de 
inte är nöjda, enligt KD-ledamoten Désirée Pethrus.

”vi Ær vakthundar om bist˚ndet”
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visbyleaks. Wikileaks talesperson Kristin Hrafnsson (till höger) och 
advokaten Jennifer Robinson var i går i Visby för att informera om vad 
organisationen gör just nu. Foto: sven lindwall

Varje dag ställer Yougov frågor 
till sin specialrekryterade panel.

Och mobilen, den smarta, 
leder överlägset med 72,3 pro-

cent. På andra plats kommer 
trendigt nog en surfplatta.

Gott minne, menar 8 procent 
är det bästa arbetsredskapet.

Det enskilt vanligaste boendet 
är ett hyrt hus utanför muren. 
Näst vanligast är hyrt hus 
in nanför murarna.

Dyrt, tycker de flesta
Hotell är det bara 14,2 procent 

som har turen att bo på.

Priserna, ja, de är därefter.
Dyrt, eller för dyrt, tycker var-

annan i Almedalsopinionen att 
boendet är.

Bara 5 procent finner priserna 
låga.

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

VISBY. Smartphone är Visbybesökarnas bästa arbetsred-
skap under veckan.

Det visar Yougovs dagliga undersökning.

smartphone smartast i visby

Detta har hÆnt

FAKFF Wikileaks i almedalen
 M I dag ordnar Future perfect en debatt om 

mediernas framtid och vad Wikileaks bidragit 
med.

 M  Artisten och samhällsdebattören Alexander 
Bard, advokaten Jennifer Robinson och 
Jeremy Bowen från BBC, Frederik Wass från 
Makthavare, och Måns Adler, grundare av 
Bambuser, debatterar på Östra tullgatan 8. 

ViSbY. Ämnet Wikileaks togs upp på flera 
håll igår. Nick Davies, journalisten bakom 
The Guardians avslöjande om News of  the 
World, var också i Visby för ett samtal om 
journalistik. Han sa bland annat att nyheter 
eller åsikter sprids osanerat på nätet. Som 
exempel tog han fallet Assange:

– Jag har umgåtts mycket med Julian 
Assange, han har stundtals bott i mitt hus, 
och jag kan säga att han är oärlig och han 
ljuger hela tiden. Det är spektakulärt att 
han och de runt honom kan spida dessa kon-
spirationsteorier kring de misstankar som 
riktas mot honom, sa han enligt Dagensme-
dia.se.

Expressen nådde inte Jennifer Robinson 
igår kväll, men på Twitter beklagade hon att 
Davies ord om Assange uppmärksammades, 
i stället för Davies ”i övrigt” goda arbete.

annie ReuteRSKiölD

”assange ljuger
hela tiDen”

assange anh˚llen
 MExpressen avslöjar att Julian 

Assange, Wikileaks australienska 
grundare, anhållits i sin frånvaro 
av åklagare misstänkt för sexbrott 
mot två kvinnor under ett besök i 
Stockholm. Han var på besök i 

Sverige för att hålla föredrag, bland annat i LO-
borgen. 

polisvÆnnen
 MExpressen avslöjar att en polis 

som var med och tog upp anmälan 
från de två svenska kvinnorna mot 
Julian Assange i själva verket var 
vän med en av kvinnorna. På 
Facebook har dessutom den 

kvinnliga polisen starkt tagit ställning mot 
Assange. 

svaga guantanamobevis
 MExpressen avslöjar sanningen 

om den svaga bevisningen mot 
svenske Guantanamo-fången 
Mehdi Ghezali efter att tidningen 
via oberoende källor fått tag i 
Wikileaks unika material om det 

amerikanska fånglägret.  

Dokument om bilDt      
 MExpressen avslöjar att Wikileaks 

planerar att – om Julian Assange 
utlämnas till Sverige – offentlig-
göra dokument som påstås visa att 
utrikesminister Carl Bildt fungerat 
som ”informatör” åt USA i många 

år. Wikileaks planerar också en massiv PR-
kampanj mot Sverige. 

kartlÆggning av journalister
 MExpressen avslöjar att personer 

knutna till Wikileaks kartlagt 
svenska journalister och publi-
cister som rapporterat kritiskt om 
Wikileaks, bland annat Expres-
sens chefredaktör Thomas 
Mattsson och Publicistklubbens 

tidigare ordförande Ulrika Knutson.
annie ReuteRSKiölD

21
augusti

2010

26
april
2011

22
februari

2012

28
februari

2012

10
mars
2010

Johan Stael 
von Holstein 
med sin 
smartphone.
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Vad gØr ditt parti fØr den sVensk-eritreanska journalisten dawit isaak       som sitter fÆngslad i eritrea sedan snart 11 ˚r?
Jonas Sjöstedt, parti-
ledare, V:

– Vi har varit 
väldigt aktiva, 
framför allt i EU- 
parlamentet. Det var 
viktigt att det inte 
bara skulle vara 
Sverige som stod 
bakom protesterna.

Åsa Romson, språkör MP:
– Vi har uppmärksam-

mat frågan vad gäller 
internationella press- 
och yttrandefrihetliga 
aspekter. En stor eloge 
till Expressen och de 
svenska mediebolag 
som fortsätter att driva 
frågan.

Fredrik Reinfeldt, partiledare, M:
– Vi fortsätter att vara 

aktiva, men överallt i vår värld 
råder inte öppenhet och demo-
krati. Allt vi tycker att man ska 
göra – uttrycka sig och kriti-
sera – möter sin motsats i 
dessa diktaturer. Det är det 
enskilt svåraste fall vi har. 

Carl Bildt, utrikesminister, M
– Jag tror att han kommer 

att släppas. Det här är ett fall 
med dubbelt medborgarskap, 
landet erkänner inte det 
svenska medborgarskapet 
utan säger ”det där har ni 
inte med att göra överhuvud-
taget”. Fallet är inte löst 
förrän det är löst.

Hon berömmer jobbpakten

Men tycker att förslaget är otillräckligt: ”Det kommer dröja    innan det ger effekt”

Socialdemokraternas ekonomisk-
politiska talesperson Magdalena 
Andersson  kom  med  flera  raka 
svar  under  sitt  besök  i  Expres-
sens  valstuga.  Först  och  främst; 
Klart hon kan tänka sig jobbet:

– Om man har det här uppdra-
get  måste  man  vara  beredd  att 

bli  finansminister,  säger  hon, 
men poängterar att Borgs tjänst 
inte blir ledig på flera år.

Välkomnar jobbpakten
Magdalena  Andersson  väl-

komnar M:s jobbpaktsutspel.
–  Det  är  en  utveckling  av  den 

modell  Stefan  Löfven  jobbade 
fram under sin tid som metallord-
förande, säger hon, men menar att 
det är en satsning på för lång sikt.

För  att  komma  åt  ungdoms-
arbetslösheten vill Socialdemo-
kraterna  sätta  alla  arbetslösa 
unga utan gymnasiebetyg i skol-
bänken:

– Det är ett sätt att lyfta undan 
17  000–20  000  unga  ur  arbets-
löshet.

Magdalena Andersson är också 
positiv  till  att  sänka  bolagsskat-

ten, som Reinfeldt föreslog under 
sitt Almedalstal.

– Det kan finnas en poäng i att 
Sverige inte ligger mycket högre 
än andra.

Men  en  stor  del  av  hennes 
andra  svar  handlade  om  höjda 
skatter:

Magdalena  Andersson  uteslu-
ter  inte ett återinförande av  för-
mögenhetsskatten,  om  S  får 
bestämma:

–  Jag  har  inget  principiellt 
emot  en  förmögenhetsskatt, 

men ska man införa den måste 
man hitta en bättre utformning 
än den som var.

Återinföra fastighetskatt
Jobbskatteavdragen för högin-

komsttagare hänger också löst:
– Vi kan tänka oss att trappa 

av  jobbskatteavdrag  för  högav-
lönade.

Och  krogmomsen  vill  S  ta 
bort  för  att  i  stället  lägga  5,4 
miljarder extra på utbildning.

Däremot kommer inte Social-

Magdalena Andersson, S, berömmer Moderaterna för 
jobbpaktsförslaget – som hon tillskriver Stefan Löfven.

Men säger samtidigt att förslaget är otillräckligt:
– Det kommer dröja till 2014–2015 innan det ger någon 

effekt på arbetslösheten, säger hon.

gaV raka sVar. Socialdemokraternas ekonomisk-politiska 
talesperson Magdalena Andersson besökte i går Niklas Svens-
son i Raka svar i Expressens valstuga. Där hyllade hon Rein-
feldts jobbpakt, men tillskriver den Stefan Löfven.
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Vad gØr ditt parti fØr den sVensk-eritreanska journalisten dawit isaak       som sitter fÆngslad i eritrea sedan snart 11 ˚r?

	12.30		Raka	svar	
Margareta	Winberg
Niklas Svensson intervjuar 
Margareta Winberg, ord
förande UN Women 
Sverige. (Direktsänds)

	13.00		Raka	svar	Carin	
Jämtin	(S)	
Niklas Svensson intervjuar 
Socialdemokraternas 
 partisekreterare. 
( Direktsänds)

	13.20		Vad	var	det	hon	sa?	
Eric Erfors och Christina 
Lundell analyserar parti
sekreterarens 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 grupp
ledare. (Direktsänds)

	16.30		Raka	svar	Maria	
Larsson	(KD)
Annie Reuterskiöld inter
vjuar barn och äldre
ministern. (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 förbundsord
förande. (Direktsänds)

09.45	Raka	svar	Stefan	
Löfven	(S)	
Niklas Svensson intervjuar 
Socialdemokraternas 
parti ordförande. 
( Direktsänds)

10.15	Vad	var	det	han	sa?	
Anna Dahlberg och 
 Christina Lundell analy
serar Sledarens svar. 
( Direktsänds) 

11.00	Raka	svar	Veronica	
Palm	(S)
Niklas Svensson intervjuar 
Socialdemokraternas 
bostadspolitiska talesper
son. (Direktsänds)

12.00	Raka	svar	Marita	
Ulvskog	(S)
Niklas Svensson intervjuar 
EUparlamentarikern. 
( Direktsänds) 

13.00	Intervju	Gabriel	
Wikström	(SSU)
Niklas Svensson inter vjuar 
SSU:s förbundsord
förande. (Direktsänds)

14.00	Raka	svar	Åsa	
Westlund	(S)
Niklas Svensson intervjuar 
EUparlamentarikern. 
( Direktsänds)

dagens gÆster 
i Valstugan

...och i morgon

enkät: Christina lundell foto: Cornelia nordström

hon berömmer jobbpakten

Men tycker att förslaget är otillräckligt: ”Det kommer dröja    innan det ger effekt”
demokraterna att driva en åter-
införd fastighetsskatt.

I dag, fredag, deltar Magdalena 
Andersson i ett ekonomiskt 
seminarium om EU-krisen. 
I morgon håller partiordföran-
den sitt första Almedalstal. Mag-
dalena Andersson har läst, men 
vill inte berätta vad det ska 
handla om:

– Det kommer att vara ett bra 
och spännande tal. Men jag är en 
lojal medarbetare, så det svarar 
jag absolut inte på.

Hon jämför M  
med Bamse

 MCenterns partiledare Annie 
Lööf hoppas att alliansen 
återfår sin forna värme och jäm
förde Moderaterna med Bamses 
devis – ”den som är stark måste 
vara snäll”.
– Men de bjuder inte på nåt, 
berättade hon.

Tycker att alliansen 
går på tomgång

 MAdam Cwejman, LUF:s för
bundsordförande värjer sig mot 
talet om kris i alliansen.
– De kommer överens i många 
frågor, sen finns det en kris i att 
politiken går på tomgång. Och 
även om vi hade idéer skulle vi 
inte kunna genomföra dem. 

Pratade om barn 
som har det svårt

 MExsimmaren Emma Igelström 
pratade om barn som har det 
svårt:
– Det handlar om att våga fråga 
och ta konsekvenserna av frå
gandet. Man måste vara beredd 
att någon säger att man inte 
mår bra. 

Vi måste se  
deras fördelar 

 MErik Ullenhag, integrations
minister, FP:
– Ska integrationen fungera 
måste vi ta främlingsfientlig
heten på allvar. Sen behöver vi 
fokusera mer på att alla män
niskor som kommer hit är olika 
och se deras fördelar.

Vill att företagen 
ska hjälpa till mer

 MArbetsmarknadsminister Hil
levi Engström (M) tycker inte 
att företagen tar tillräckligt med 
ansvar för att få ner ungdoms
arbetslösheten:
– Jag skulle vilja att alla företag 
gjorde någonting mer, som att 
till exempel ta emot en prakti
kant, säger Engström.

Vill stänga ner 
dåliga högskolor

 MJan Björklund, partiledare, 
FP, överraskade med att hinta 
om högskolenedläggningar. Nu 
påbörjas en kvalitetsgenom
gång av de svenska utbildnings
instituten:
– Jag utesluter inte att hög
skolor kommer att stänga ner 
för att de har för dålig kvalitet. 

Valstugans gÆster

Magdalena 
Andersson, S:

– Jag vill rikta 
ett stort tack till 
dig för att du tar 
upp den frågan och 
håller den levande. 
Socialdemokra-
terna arbetar 
också med den.

Karin Enström, försvars
minister, M:

– Jag har följt frågan 
noga under min tid som 
ordförande i utrikes-
utskottet. Det här är en 
jätteviktig fråga som 
 handlar om både pressfri-
het och försvar för mänsk-
liga rättigheter.

Annie Lööf, partiledare, C:
– Jag har arbetat med fallet i 

riksdagens MR-kommitté. Jag 
välkomnar det engagemang 
både för honom och för andra 
fängslade journalister i värl-
den. Det är viktigt att ha 
respekt för den tysta diploma-
tin, det är inte vem som helst 
man förhandlar med.

Jan Björklund, partiledare, FP:
– När det tar elva år och vi 

ligger på i alla tänkbara 
kanaler vi har och det ändå 
är så svårt, då blir man lite 
dyster. Det är ett av de 
värsta övergreppen i 
modern tid. Vi måste fort-
sätta, än har vi inte lyckats.

i almedalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto
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”Det skulle nog bli ministerstyre om jag blev politiker”
Stämmer det att du funderar på 
att gå in i politiken, som du sa i 
en intervju med Sveriges Radio? 
– Att bli politiker är alltid en 

möjlighet, men jag kan inte säga 
i vilket parti, det måste jag fun
dera på.  

Har du haft kontakt med något 
parti? 
– Jag har absolut inte fått frå

gan. Det är ingen som har frågat 
mig och jag har inte hört någon
ting alls om att det skulle vara 
aktuellt. Men jag är väldigt 
mycket en doer, en verkställare. 
Jag gillar inte att bara prata om 
saker och sen inte göra något, så 
det skulle nog bli ministerstyre 
om jag blev politiker. 

Kan du avslöja vilken sida av 

blockgränsen du i så fall skulle 
hamna? 
– Nej, nej, det kan jag inte säga! 
Vilka frågor skulle du vilja 
jobba med? 
– Jag har breda samhälls

intressen. Mina intressen är på 
inget sätt kopplat bara till rätts
väsendet, det är så jag har jobbat 
när jag har varit myndighets

chef. Är det något jag har varit 
lite bra på så är det just att 
koppla ihop synsätt. Många 
verksamheter i dag hänger ju 
ihop. Det handlar om hur man 
får till saker bra tillsammans. 
Det blir inte bättre än den sva
gaste länken, i hela samhället.

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

cARin götblAd, 
56
...före detta läns-
polismästare i 
Stockholm och 
på Gotland.

HALL˚ DÆR

Problem 
för svensk
forskning
VISBY. S-politikern Ylva 
Johansson tycker att 
Sverige håller på att 
tappa mark inom medi-
cinsk forskning.

Och hon får medhåll – 
av förre forskningsminis-
tern Lars Leijonborg.

– De medicinska 
genombrott i form av 
läkemedel och annat, de 
har inte kommit i den 
utsträckning som läke-
medelsindustrin har hop-
pats på, säger den före 
detta FP-ledaren.

Nedläggningen av Astra Zene
cas forskningsverksamhet i 
Södertälje var utgångspunk
ten för ett seminarium om 
svensk medicinsk forskning, 
anordnat av Dagens Medicin 
och innovationsmyndigheten 
Vinnova.

”Sverige tappar”
Frågan som ställdes var: Är 

svensk, medicinsk forskning i 
kris?

Spolitikern Ylva Johans
son svarar ja på den frågan.

– Konkurrensen hårdnar 
och Sverige tappar. Reger
ingen måste släppa prestigen. 
Det krävs strategiskt sam
arbete mellan universitet, 
sjukvård och industrin, säger 
hon.

Få genombrott
Lars Leijonborg, tidigare 

forskningsminister och rege
ringens samordnare efter 
nedläggningen i Södertälje, 
tycker också att svensk medi
cinsk forskning har stora pro
blem.

– De medicinska genom
brott i form av läkemedel och 
annat, de har inte kommit i 
den utsträckning som läke
medelsindustrin har hoppats 
på, sa han på seminariet.

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

Lars Leijonborg (till vänster) 
och Ylva Johansson (höger) 
deltog i seminariet om svensk 
medicinsk forskning.

Tjänar pengar
– i andra hand

Han hyr billigt av Region Gotland – och hyr ut dyrt
LØnsAmT TÆLTpRojekT. Harald Ullman hyr ut sitt tält till flera arrangörer under Almedalsveckan. Platsen hyr han av Region Gotland 
– för 24 000 kronor.  Foto: christian örnberg

Harald Ullman, i dag företagare i 
PRbranschen, har kommit på en 
affärsidé:

Han hyr kommunal gatumark 
billigt av Region Gotland under 
Almedalsveckan. För att främja 
det demokratiska samtalet 
under veckan erbjuder regionen 
alla att hyra gatumark billigt 
under veckan.

– Tanken med en låg taxa har 
varit att alla ska kunna komma 
hit och vara med i samtalet, 
säger Karin Lindvall, projekt
ledare för Almedalsveckan på 
Region Gotland.

Bra läge – låg hyra
Ullman PR betalar 24 000 kro

nor för toppläget nere i Visby 
hamn. Han har lyckats komma 

över en av de mest attraktiva 
adresserna och har byggt ett 
stort tält för att kunna hålla 
seminarium. I går gästades tältet 
bland annat av itentreprenören 
Johan Staël von Holstein.

Dyr hyra – hos Ullman
I veckan hyr Gävleborgs lands

ting, Securitas, Seccredo, päls
djursföreningen, Incit, Sectra, 
Kinnevik med flera i andra hand 
av Ullman som skär emellan 
rejält. Expressen erfar att Ull
man tar ut hundratusentals kro
nor i hyra.

Men alla har inte varit nöjda.
– Det har inte fungerat bra, 

säger en missnöjd kund. 
Harald Ullman är själv miss

nöjd med att kommunen förbjöd 

honom att ha ett tvåvåningstält i 
år och dessutom placerat en 
annan hyresgäst framför honom.

För Expressen berättar han 
om tanken med tältet:

– Dels ordnar jag andra grejer, 
dels hyr jag ut, säger Harald Ull
man.

Då blir det en bra affär för dig?
– Det blir en okej affär, men 

ingen jätteaffär.
Vad betalade Gävleborgs lands-
ting när de hyrde kommunens 
tomtmark i andra hand av dig i 
måndags?
– Jag vet faktiskt inte.
Är det okej för kommunen att 
du gör så? Har du kollat det?

– Annars får de ju hyra någon 
annan lokal. So what. Det är väl 
inget konstigt. 

Impopulärt hos kommunen
Formellt finns det inget förbud 

mot andrahandsuthyrning men 
Ullman och andra som hyr ut i 
andra hand är inte populära hos 
Region Gotland. I höst kommer 
frågan att utredas.

– Vi gillar inte att de hyr ut i 
andra hand, säger Sonia Landin 
som ansvarar för uthyrningen 
av gatumark på Region Gotlands 
samhällsbyggnadsförvaltning.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

VISBY. Region Gotland hyr ut billig gatumark för att alla ska 
få plats i det demokratiska samtalet under Almedalsveckan.

PR-direktören Harald Ullman utnyttjar det för att tjäna 
pengar på andrahandsuthyrning i sitt tält.

– So what, säger Ullman, men politikerveckans arrangö-
rer gillar inte hans verksamhet.

FAKFF så hyr du mark under Almedalsveckan
 MPå Region Gotlands hemsida finns all information om hur du hyr mark 

nästa år:
 M ”De platser som upplåts är Donners plats, delar av Donnersgatan, 

diverse platser vid Visby hamn, Södertorg samt Östercentrum. Har ni ett 
fartyg och hyr en kajplats kan ni få upplåtelse för marken på kajen. 
Region Gotland tar ut upplåtelseavgift för gatumarken. Efterfrågan är 
mycket stor och det finns möjlighet att ställa sig i kö genom att göra en 
ansökan till polisen”, skriver regionen.
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Ebba Stragne delar boende med 
sina PR-kollegor – och humlor

”Här kommer vi 
varandra nära”

Pris: ”Svårt att säga, då plats för seminarium med 
mera ingår i priset. Men det är klart billigare än att bo 
på hotell.”
område: I närheten av Domkyrkan och Stora Torget. 
storlek: ”Stugan är cirka 30 kvadratmeter stor och 
rymmer fyra personer.”
så Hittade jag boendet: ”Jag har bott på samma 
plats i flera år, men från början via en annons.”
då bokade jag: ”PR-byrån har bott här år efter år, 
vilket gör att det är svårt att säga en tidpunkt.”
bekvämligHeter: ”Det finns dusch, toa, rinnande 
vatten, tv och innergård.”

Gränderna ringlar tätt i Visby. I en av dem 
har Ebba Stragne, tidigare Hultkvist, på 
PR-byrån Westander, slagit ned sitt läger 
för veckan. På innergården anordnas 
seminarium, rådgivningar och mingel. I 
stugan och huset intill bor medarbetarna.

– Det är enkelt och trångt. Man bor så 
att man har en kollega i samma rum, så 
man kommer varandra väldigt nära, 
säger hon.

Emma Stragne och kollegan som hon 
bor med har dessutom fått sällskap av 
humlor. Utanför stugan har nämligen ett 
humlebo tagit plats. Men det är inget 
som verkar oroa.

–  Det här boendet är fantastiskt, dess-
utom är läget optimalt, säger Ebba 

Stragne som bor i närheten av Dom-
kyrkan och Stora Torget i Visby.

– En orsak till att vi bor så här trångt 
är att det ska vara teambildande.

Intensivt tempo
Trots att den före detta skådespelers-

kan och de andra på byrån både jobbar 
och bor på samma plats, hinner de gå ut 
genom den gröna porten och se en del av 
allt som händer i Almedalen.

– Det blir rätt intensivt, jag ska inte 
vara här hela veckan. Men jag hinner ha 
några timmar fritid varje dag, säger 
Ebba Stragne. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

MingElvÆnligt. ebba stragne och hennes medarbetare på Pr-byrån Westan-
der samlas på innergården. Foto: Johanna Cardell

S˚ boR Ebba StRagnE i viSby

VISBY. i almedalen bor ebba stragne i en stuga tillsammans med en 
kollega.

en liten, liten stuga.
– en orsak till att vi bor så här trångt är att det ska vara teambildande.

ExprEssEn HÆlsar p˚ Hos...
Ebba StRagnE

Här både bor och jobbar ebba.

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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HAn vill gØrA om A-kAssAn
”Löntagarnas trygghet  
är viktigare än LO- 
ombudsmännens makt”

Jan Björklund tog med sig utspe-
let om en ny svensk arbetsmark-
nadsmodell när han höll sitt tal 
på torsdagen. FP-ledaren pra-
tade inledningsvis om integra-
tionspolitikens misslyckande 
och hamrade in budskapet att 
Sverige ”förblir ett land som 
präglas av öppenhet och med-
mänsklighet”. 

Ett Sverige som Björklund 
anser behöver samarbeta mer 
med resten av Europa, inte min-
dre, och som behöver hålla ett 
uppmärksamt öga på konkurren-
sen från framför allt Asien. 

– Om vi inte rätt förstår utma-
ningen riskerar vi att ha för-
vandlat vår del av världen till ett 
hembygdsmuseum för rika kine-
ser, sa Jan Björklund i talet. 

En mini-känga till Reinfeldt
En mini-känga riktad mot 

Fredrik Reinfeldt klämdes in när 
talet kom in på vikten av ett kon-
kurrenskraftigt näringsliv. 

– Företag och näringsliv är en 
förutsättning för vår välfärd och 
för tydlighetens skull. Närings-
livet är inget särintresse, sa han 
och kom till talets kärna: 

Om Sverige ska klara sig i kon-
kurrensen måste både arbets-
rätten och arbetslöshetsförsäk-
ringen göras om, menar han.

– Den gamla svenska arbets-
marknadsmodellen var uppbyggd 
för 1900-talets 
fabrikssamhälle. 
Där stora mängder 
lågt utbildade arbe-
tare jobbade i livs-
tidslånga anställ-
ningar på verk-
stadsgolvet. Men 
så ser inte arbets-
livet ut numera, 
och ännu mindre 
i framtiden. 

Lagen om an-
ställ  ningsskydd, 
LAS, behöver mo-

derniseras och taken på a-kas-
san höjas. Men framför allt ska 
a-kassan bli obligatorisk. 

”En miljon står utanför”
– Det stora problemet är att 

över en miljon svenskar står 
utanför a-kassan. Att a-kassan 
är frivillig är ett väldigt konstigt 
undantag i den svenska gene-
rella välfärdspolitiken. Sjukför-
säkringen, pensionen och för-
äldraförsäkringen omfattar alla, 

men a-kassan 
i Sverige är 
 frivillig där-
för att LO har 
sagt åt Social-
demokraterna 
att den bör 
vara frivillig. 
Därför att LO 
är rädda att de 
tappar medlem-
mar om de inte 
kan locka med 
 medlemsskap 
i a-kassan.

Sverige behöver en ny arbetsrätt och ny a-kassa. 
Jan Björklund flyttade fokus från skola till arbetsmark-

nad i Almedalstalet. 
– Löntagarnas trygghet är viktigare än LO-ombuds-

männens makt, sa Folkpartiledaren. 

Øppet & medmÆnskligt. FP-ledaren Jan Björklund pratade inledningsvis om integrationspolitikens           misslyckande och hamrade in budskapet att Sverige ”förblir ett land som präglas av öppenhet och medmänsklighet”. 

s˚ m˚ngA getingAr f˚r jAn bjØrklunds tAl:   

MMEttMgängMABBA-låtarMdomineradeMlåtkavalkadenMsomMskva-
ladeMutMfrånMhögtalarnaMinnanMBjörklundMgickMuppMpåMscenen.M
InteMsuperkreativt.

MMAlmedalenMvarMfullMavMfolkMsomMvilleMlyssnaMpåMFP-ledaren.M
MestMapplåderMrevMBjörklundMnerMnärMhanMpratadeMomMobliga-
toriskMa-kassaMochMstoraMsatsningarMpåMnyMforskning.MEfteråtM
hördesMmångaMpositivaMomdömenMuteMiMgröngräset.

MMLOMfickMsigMstörstMslängMavMslevenMiMtalet.MGöranMPerssonM
somMfickMståMsomMupphovsmanMtillMdenMmisslyckadeMsvenskaM
skolanMpåMgrundMavMkommunaliseringen.MMiljöpartietMochMVän-
sternMstårMförMenMstolligMekonomiskMpolitik,MenligtMBjörklund.M

uppvÆrmningen 12341234 publiken 1234123412341234 AttAckernA 12341234

i AlmedAlen

Annie 
Reuterskiöld
annie.reuterskiold 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

17/30

FAKFF björklund
talade i 40 minuter
NAmN:MJanMBjörklund.
ÅLder:M50Mår.
PArti:MFolkpartiet.
StArttid:M19.00.
SLuttid:M19.40.

Jämställdhetsministern Nyamko 
Sabuni (FP) och FP:s partiledare 
Jan Björklund efter talet.

den gamla 
svenska 

arbetsmark-
nadsmodellen 
var uppbyggd 
för 1900-talets 
fabrikssamhälle.
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HAn vill gØrA om A-kAssAn

Øppet & medmÆnskligt. FP-ledaren Jan Björklund pratade inledningsvis om integrationspolitikens           misslyckande och hamrade in budskapet att Sverige ”förblir ett land som präglas av öppenhet och medmänsklighet”. 

k-g Bergström: 
 ”Björklunds tal i kväll 
var nog veckans bästa”
VISBY. Det finns många myter i politiken.

En är att tydliga politiker blir framgångsrika.
En av våra tydligaste partiledare heter Jan 

Björklund.

Han leder ett parti som tidvis ser ut att ha som affärs
idé att vara inte bara tydligt utan dessutom gärna 
tvärtemot allmänna opinionen.

Folkpartiet är till exempel för Nato, euro mot värn
skatt och dagens las för att nämna några kontroversi
ella positioner. Utbyggd kärnkraft och starkare försvar 
är andra om än inte lika självklart impopulära.

Att vara rak, tuff och principfast borde kunna ge politisk 
utdelning. Men det har inte skett för Jan Björklund. Han 
backade i sitt första val, trots att 
det resultatet jämfördes med 
2006 års då Folkpartiet förlo-
rade mycket i slutet av valrörel-
sen på grund av den så kallade 
Dataintrångsskandalen.
Sen valet 2010 har opinions

siffrorna gått ner ytterligare. Nu 
kommer också öppna antyd
ningar om att hans tid som partiledare börjar rinna ut. 
Liberala ungdomsförbundets ledning skrev i går här 
i Expressen att Birgitta Ohlsson på sikt bör efterträda 
honom. Det behövs en liberal nyorientering.

Något skifte blir det knappast före nästa val. Men om 
han inte förbättrar 2010 års valresultat kan han nog 
hälsa hem som ledare för sitt parti.

Talet i Almedalen i går kväll var nog veckans bästa. 
Kraftfullt men också socialliberalt och  självkritiskt. Han 
erkänner misstag. Differentieringen av akasseavgif
terna har inte fungerat. Den som i vissa fall ledde till att 
lågavlönade fick flera hundra kronor högre avgift än 
högavlönade med låg arbetslöshetsrisk.

Nu vill Björklund ha mer enhetliga avgifter. Det fick 
applåder från både C, KD och LO. Övriga krav: Obligato
risk akassa, höjt tak och skrotad 
las, togs inte emot med samma 
entusiasm.

I stället för anställningstid bör de 
anställdas kompetens avgöra vid 
uppsägningar. Det sista kravet 
beskrivs mer eller mindre som ett 
villkor för övriga förändringar. Det 
finns i dag inget som tyder på att 
det går att få en majoritet för 
förslaget. Inte ens i alliansen.
Det finns en väljargrupp som 

borde attraheras av Jan Björklund. 
Det är gammelmoderater. Det är en 
gåta varför de inte gått över till FP.

Björklunds problem är att han 
samtidigt måste övertyga om att 
han är en tvättäkta socialliberal. 
Lyckas han med det blir 2014 års 
val bättre än FP:s två senaste.

s˚ m˚ngA getingAr f˚r jAn BjØrklunds tAl:   

 MJan Björklund brukar kunna vara lite skojig och han höll en 
rätt avslappnad stil även i årets tal som fick med sig publiken 
i några garv. 

 MUtspelet om en ny arbetsmarknadsmodell blandades med 
uttalanden om att värnskatten måste bort, marginalskatterna 
sänkas, löneskillnaderna måste bli större inom offentlig 
sektor och att skatten på kadmium återinföras.

 MBjörklund lyckades överraska med att våga vara relativt 
kontroversiell. Att Sverige behöver större löneskillnader i 
offentlig sektor och bör satsa på en elit inom forskningen till 
exempel.

Humorn 123412341234 nyHeternA 123412341234 ØverrAskningen� 123412341234

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

politik

en av 
våra tyd-

ligaste parti-
ledare heter 
jan Björklund.

Talare i dag: 
Annie lööf (C)

SöNDAg: Jimmie Åkesson (SD) 14 getingar. MåNDAg: Åsa 
Romson (MP) 19 getingar. tISDAg: Fredrik Reinfeldt (M) 
15 getingar. ONSDAg: Jonas Sjöstedt (V) 13 getingar.

tidigAre 
tAlAre: 

getingBetyg: expressens politiske 
reporter annie reuterskiöld.



Bekantas
Bekanta

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se
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PR-konsulternaMEbbaM
Stragne,MFredrikaM

FredmarkMochM
FridaMBlom.

Det är inte många mingel i 
Almedalen som kan stoltsera med 
en groda som heter Mette-Marit. 

Men det kunde QX-minglet på 
Kallis i går.

Grodan satt i famnen på DJ 
Leo. B, som kom dit i silverfärgad 
dräkt tillsammans med sina lika 
välklädda dansare.

TV4-reportern Anders Pihlblad 
var också på plats. 

– Det bästa med det här minglet 
är att det är första jag har haft tid 
att gå på, säger han.

Även radioprofilen Henrik 
Torehammar minglade runt 
bland politiker, journalister och 

drag queens. Han var på strå-
lande humör.

Gjorde storstilad entré
Den mest storstilade entrén av 

alla gjorde Lars-Åke ”Babsan” 
Wilhelmsson. 

– Jag är här för att de ska få lite 
glamour i dag, sade han.

Andra som syntes i minglet var 
förra S-ledaren Mona Sahlin, 
musikern Alexander Bard, PR-
konsulten Ebba Stragne och PR-
konsulten Fredrik ”Feffe” 
Andersson.

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

VISBY. EnMföreMdettaMsocialdemokratiskMpartiordförande,MettM
universalgeniMiMkortbyxorM–MochMBabsan.

DetMvarMenMblandadMpublikMnärMQXMbjödMinMtillMmingelMpåM
Kallis.

–MJagMärMliteMbesvikenMpåMattMFredrikMReinfeldtMinteMärMhär.M
HanMärMsåMstilig,MsadeMLars-ÅkeM”Babsan”MWilhelmsson.

Dagens LYSSNANDE POLITIKER
Mona 
sahlin ute 
och lyssnar 
i Visby

 MFörra S-ledaren 
Mona Sahlin stod 
och lyssnade på 
seminariet där 
Johan Stâel von 
Holstein höll låda.

TwiTTersnack
JoHaNMINgERö, (@Johan-
Ingero) presschef hos soci-

alminister Göran 
Hägglund:
”Ungarna på 
lekparken pre-
senterar sig för 

varandra med 
förälders namn 

och position. Only in 
#Almedalen...”

aLMeDaLs-
TwiTTer

Ingerö.

FredrikMSjöshult,Mnäringslivsreporter:
– 2006 navigerade vi journalis-

ter mellan den sköne Buffel-Pers-
son och en pigg aliians som 
välte den politiska spelplanen 
med en överenskommelse 
om fastighetsskatten. Då 
skrevs politisk historia.

Karl-JohanMKarlsson,Mpolitikreporter:
– 2007, när Göran Persson gjorde entré i 

Almedalen som lobbyist, stal Persson så 
mycket rampljus han kunde. Han fyllde 
en sal med publik, lät alla vänta en 
timme och vägrade efteråt gå ner från 
podiet. Intervjuerna tog han en 
meter ovanför alla reportrar.

annieMReuterskiöld,MpolitiskMreporter:
– Det här är mitt första år och andra 

dag. Än så länge har förtitten på doku-
mentären om Palme på Fokus vimmel 
gjort störst intryck. Insikten om hur 
mycket förutsättningarna för politi-
ken ändrats blev påtaglig där i 
ruinerna bland rosévin och mingel.

Glitter och Glamour

”Viktigt med 
hög fart”

Expressen träffade 
Almedalens mesta modera-
torer på makthavare.se-
vimlet. Staffan Dopping 
har nio seminarier uppbo-
kade, Cecilia Garme har 
tio under Gotlandsveckan 
bara. 

– Det viktigaste är att få 
upp hög fart från början. 
Jag brukar börja med en 
duell och sedan försöka 
hålla det tempot, säger 
Cecilia Garme. 

– Reporterrollen blir att 
hitta konflikten och att 
göra samtalet spännande. 
Och försöka få med arran-
gören på vad som gör en 
bra debatt, säger Staffan 
Dopping.

garmeMochMDopping.
MonaMSahlin,M
föreMdettaM
partiledareM(S).

SörenMJuvas,M
tidigareMRFSL-M
ordförande.

xxx

MariMJungstedt,Mförfattare,
KaterinaMJanouch,Mjournalist,Moch
alexandraMCharles,M1,6M&M2,6M
miljonerklubben.

annaMSöderström,MMynewsdesk,M
ochMandersMWallner,Mpartisekrete-
rareMiMMiljöpartiet.

JimmyMSandell,M
UnitedMMinds.

FredrikM”Feffe”M
andersson,M
PrimeMPR.

QX mingel lockade blandad publik

GLaDa viMLare.M antonM Hansson,M dansare,M DJM Leo.M B,M
DanielMNyback,Mdansare,MochMgrodanMMette-Marit,MreporterMpåMQX.
M Foto: Sven LindwaLL

Lars-ÅkeM”Babsan”M
Wilhelmsson.

MattiasMBolinderMochM
PeterMEnglundMiMgruppenM
”DiamondMdogs”.

andersMPihlblad,MpolitiskMreporterM
påMTV4,MochMHenrikMTorehammar,M
radioprofil.
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Dagens kolpoRtØR Dagens MARGAREtA WINBERG
Glad 
tidnings-
utdelare

MMLovisaM
Andersson,M12,MM
studerande,MM
Visby:

–MDetMärMkulMattM
delaMutMExpres-M
senMAlmedalen,M
mångaMvillMhaMden.

Brasilien-
Winberg  
på Gotland 

MMMargaretaMWin-
bergMärMiMVisby!M
Nej,MinteMMarga-
retaMWinbergMsomM
fårMätaMmiddagMpåM
Rosenbad,MutanM
denMandra,MhonM
somMvarMiMBrasilien.

Johanna Cardell, nyhetsreporter:
– På seminariet om äldrevård blev 

stämningen uppsluppen. Det var 
härligt att höra Göran Hägglunds 
reaktion när Alexandra Pasca-
lidou sa att att hon ville bo på 
ett hippiechict boende. 
Almedalen i ett nötskal.

Christina Lundell, valstugeredaktör:
– När dåvarande S-ledaren 

Håkan Juholt och utrikesminis-
ter Carl Bildt hade ett improvi-
serat möte om utrikespoliti-
ken i hörnet av Donners 
plats. Mer Almedalen än 
så blir det inte.

Karin 
MaGnusson, 
deBattchef på 
aftonBladet
...MsomMvarMmedM
iMdetMvinnandeM
lagetMmedMchef-
redaktörenMJanM
HelinMiMDJMBattleM
iMAlmedalenMiM
onsdags.

HALL˚ DÆR

Grattis,   
ni vann DJ 
Battle! Hur 
känns det?
– Tack så mycket, vi blev väl-
digt glada. Det var självklart 
kul eftersom vi var uppe och 
mötte en hård konkurrens.

Hur var det att stå uppe på 
scenen då?
– Det var faktiskt väldigt 

roligt. Publiken var så på och 
glad. Men det var en del ner-
ver inblandade också. Låtlis-
tan schabblade lite för oss, 
men vi löste det som en kvälls-
tidning ska göra det.

Kan ni tänka er att göra det 
igen?
– Haha, frågan är hur vi ska 

toppa det här. 
Vad har du för personlig 
musikstil?
– Jag har en väldigt gubbig 

musiksmak, så det blev en 
utmaning för mig och Jan 
Helin att inte få det för gub-
bigt. Men jag är väldigt 
musikintresserad av mig.

Okej, men du tycker att ni 
fick en bra blandning ändå?
– Ja, det blev en bra bland-

ning, precis så som en kvälls-
tidning ska vara.

Johanna cardell
johanna.cardell@expressen.se

Karin Magnussons
bästa partytips 

 MMat: BraMplockmat
 MDryCK: NågotMgottMbubbel
 MMusiK:MDetMgällerMattMinteMgåMiM

kreddfällanMochMbaraMhaMsådanM
musik,MutanMliteMblandat.

På onsdagskvällen var stammisen på Kallis, 
Pr-direktören Niclas Lövkvist på agency, 
tillbaka. Han hade fixat bästa bordet under 
kvällens DJ-battle. Han serverade Expres-
sens projektredaktör Christina Lundell och 
professor Niklas Långström. 

kAllIsstAMMIs

aftonbladets samhällschef ute i det gröna... 

... och i nattvimlet med Eric Erfors, ledar- 
skribent på Expressen.

Dagens lENA MEllIN

Nattens lENA MEllIN

stjärnreportern Linda 
Nyberg har firat att nytt 
kontrakt med al-Jazeera 
under almedalsveckan 
och agerat moderator. Här 
tillsammans med sin 
andra uppdragsgivare, 
superentreprenören 
Christian Kinch som är vd 
för Bactiguard.

Debattören Cissi Wallin 
tillsammans med Björn 
Berglund, som är Cissis 
egen kommunikatör och 
inte alls jobbar på tV4 
News, som bekantas 
bekanta tidigare påstod.

annie Lööf (C) och 
Kommunals ordförande 
annelie Nordström.

Niklas Svenssons
HETA LISTA

M

Trevlig 
minister

Magdalena 
Andersson, 

ekonomisk-politisk 
talesperson, S. 
IMminMutfrågningMiMval-
stuganMberättadeMhonM
attMhonMharMstenkollMpåM
MLöfvensMtalMiMmorgon.M
EfteråtMsmögMjagMundanM

liteMmedMhenneMförMattM
prataMomMdet.MMenMhonM
ärMlojal.MSuperlojal.MOchM
saMinget.

inte ens nÆra

2

Manuel Ferrer, del-
ägare, Progress PR. 

SocialdemokraternasM
tidigareMpresschefM
avslöjadeMiMgårMkväll,M
närMhanMhängdeMvidM
mittMbordMpåMDon-

ners,MattMhanMjustMköptMhusMpåM
MallisM–MochMattMhansMfamiljMharMenM
vingårdMdär.MResanMärMredanM

Anna-Charlotta 
Johansson, 

 blivande presschef, M.
IMAlmedalenMarbetadeMhonMförM
bådeMstatsministernMochMutrikes-
ministern.MMinnsMnärMjagMsågM
henneMridaMpåMenMelefantMiMIndienM
iMhöstas.MBaraMdenMinsatsenMärM
värdMenMplatsMpåMminMtopplista,M
vilkenMdagMsomMhelst.

Carl B Hamilton. Var sugen 
på att synas i medierna och 
föreslog att allianspartierna 
skulle bli ett parti. Möttes av 
hånskratt från sina parti- 
kamrater – och ifråga- 
sättande av både parti-
ledare och ministrar. 
Landshövding, nästa?

3

4

1 Ulf Adelsohn 
tidigare 
 partiledare, 
M. 

KomMframMochMberättadeMattM
hanMjustManläntMtillMVisby.MBådeM
PerMSchlingmannMochMKentM
PerssonMhadeMtackatMnejMtillM
enMdebattMiMSVTM–MmenMUlfM
MAdelsohnMställdeMupp.M
”JagMärMModeraternasM
fikonlöv”,MsaMhanM
tillMmig.

Fikonlövet

Beatrice 
Ask, 
justitie-
minister. 
EnMtrevligM
ochMskvallrigM
ministerMM
–MsomMalltidMM
sägerMvadMhonM
tyckerM–MhittadeMM
migMutanförMvalstuganM
iMgårMeftermiddag.MM
HonMberättadeMattM
MregeringenMjustMutsettMM
enMSäpochefMsomMärM
bådeMkompetentMochM
funkarMbraMiMtv.MJagMvetM
attMhonMharMrätt.

5

Superlojal

EXPRESSENS REPORTRAR: MITT BÆSTA MINNE FR˚N ALMEDALEN

Utskrattad av 
kamraterna
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Här är den.
Årets tyngsta lista.
I alla fall för de fåfänga.
Som vanligt korar Lisa Von Garrelts och Niklas Svensson de snyggaste 

under Almedalsveckan.

Snyggast i 
Almedalen

1Hanna Wagenius, ordfØrande, Cuf.
Denna 25-åring från Bruksvallarna i Härjedalen är ett 
partiledarämne. Hon är rapp i repliken, vågar ta ut 
svängarna och dessutom kan hon juridik. Hon får 
gärna försvara mig.

1riCHard LindH, deLÆgare & Vd, 
TasTe Pr. 
Den här killen jobbar inte bara på Taste. Han ÄR good 
taste. Välfriserad, snygga kläder – fin som en pralin!

2CaroLine 
szyber, riks-

dagsLedamoT, kd. 
Jag har sagt det länge nu: 
Gör den här tjejen till 
Kristdemokraternas nästa 
partiledare och krispartiet 
blir framgångspartiet. 

2Hanif baLi, riks-
dagsLedamoT, m. 

Idérik riksdagsledamot som 
inför valet 2010 samlade 
tusentals röster genom sin 
kampanj ”Heja Hanif” – det 
säger jag med. Heja!

3Jenny 
sTrØmsTedT, 

JournaLisT.
En supervimlare i Almeda-
len, tillsammans med maken 
Niklas Strömstedt. Dess-
utom den journalist som 
svenskarna helst vill äta 
frukost med, enligt en 
undersökning från TNS Sifo. 
Ses vi i morgon bitti?

3ardaLan sHeka-
rabi, JurisT  

oCH fØre deTTa 
ordfØrande, ssu. 
Under veckan upptagen med 
att ha ögonen på sin son. 
Bra, då kan jag spana utan 
att han märker.

4maria ferm, 
riksdags- 

LedamoT, mP.
Minister efter nästa val? Här 
får Åsa Romson se upp – 
den här tjejen skulle kunna 
ta hennes jobb i morgon.

4emanueL karL-
sTen, Journa-

LisT oCH konsuLT. 
En av få infödda gotlän-
ningar i Visby denna vecka. 
Alltid trevlig och alltid ajour. 
Tillsammans med Julia 
Mjörnstedt som är en av 
Almedalens snyggaste tjejer. 

5fiLiPPa 
reinfeLdT,  

sJukV˚rdsLands- 
Tingsr˚d, m.
Utsågs tidigare i veckan till 
Almedalens hetaste singel. 
Hon har toppat den här 
listan flera år i rad – och hon 
har en given plats nästa år 
också, tror jag. 

5sTaffan erfors, 
redakTionsCHef, 

Tidningen s. 
Har senaste veckorna toppat 
medier världen runt med 
sina scoop om kändis-
skilsmässor och jordbäv-
ningar. Bra källor och ett 
snyggt ansikte. Inte konstigt 
att hans telefon ringer.

6ebba busCH, 
kommunaLr˚d, 

kd.
Landets snyggaste kommu-
nalråd kommer från Upp- 
sala. Hon leder alltså landets 
fjärde största stad. Impone-
rande arbetskapacitet och 
makalös utstrålning.

6niCLas LØVkVisT, 
Ægare, Pr-byrån 

agenCy. 
Har mest synts hänga på 
Kallis denna vecka – vilket 
torde ha dragit många  
kvinnliga gäster till stället.

7maLou Von 
siVers,  

ProgramLedare.
Förra årets vinnare kvalar 
naturligtvis in på listan 
också i år. Placeringen på 
den här listan var viktig för 
en av landets bästa 
tv-intervjuare. Hon jobbade 
hårt med årets garderob.

7anders Wenner-
berg, affÆrs-

sTraTeg P˚ JoHn-
son & JoHnson. 
Sambo med komikern Karin 
Adelsköld. Hon är lyckligt 
lottad hon. 

8aLiCe Teodores-
Cu, anaLyTiker, 

föreTagarna.
Tog sin juristexamen som 
24-åring och har startat ”En 
plats i himlen för kvinnor 
som hjälper varandra”. Säg 
att även män släpps in. 

8dan LundqVisT 
daHLin,  

PressekreTerare, 
kommunaL. 
Har hela veckan delat ut 
söta jordgubbar vid 
hamnplan. Sötman har 
tydligt smittat av sig på 
honom.

9JuLia mJØrn-
sTedT, generaL-

sekreTerare,  
ung CanCer.
Hon är canceröverlevare, 
grundare av organisationen 
Ung Cancer – och en verklig 
hjälte. Hon borde ha varit i 
tv varje kväll den här 
veckan. Tycker jag. 

9CLaes nyberg, 
kommunika-

TionskonsuLT, JmW. 
Alltid välklädd, ständigt på 
språng. Och snygg. Både 
killar och tjejer har under 
veckan mejlat och krävt att 
han får en plats på listan 
även i år. Givet.

10magdaLena 
andersson, 

ekonomisk- 
PoLiTisk TaLes- 
Person, s.
Denna tidigare överdirektör 
från Skatteverket får oss att 
förstå varför Mona Sahlin 
tidigare sa att ”det är sexigt 
att betala skatt”.

10JoeL HeisTer, 
Vd, meLTWaTer 

buzz i sVerige. 
Tyvärr djurgårdare, men söt 
ändå. Trevlig superminglare 
som vägrar ta av sig 
solglasögonen. Men vi är 
säkra på att han har glimten 
där under ändå.

JessiCa W sand-
berg, Pr-konsuLT.
Aldrig har jag upplevt att en 
PR-konsult arbetat så hårt 
för att lobba sig in på en lista 
här i Almedalen. Det ska 
belönas med en fin heders-
plats. Du är etta på heders-
listan, Jessica!

Hans Linde,  
gruPPLedare  
i riksdagen, V. 
Hade du inte varit så svår att 
hitta här i Visby för fotogra-
fering hade du förmodligen 
hamnat högt på den här 
listan.

˚reTs ToPPLisTa. Niklas Svensson har utsett de snyggaste tjejerna i  Alme
dalens och hans fru Lisa von Garrelts veckans snyggaste killar.  foto: Sven lindwall

TJEJERNA

KILLARNA

HEdERspLATs

HEdERspLATs
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Det var i tisdags som det 
ovanliga dramat inträffade. 
Niclas Lövkvist, PR-konsult 
och ägare av PR-byrån 
Agency, cyklade från Tott in 
till Visby för att lyssna på 
Fredrik Reinfeldts tal.

När han kom till muren 
nedanför Almedalen dök 
plötsligt två trutar upp på 
vägbanan.

Niclas Lövkvist hann var-
ken väja eller bromsa. 

– Det verkade som att de 
slogs om mat. En av trutarna 
hamnade i framhjulet, men 
fastnade inte, och blev även 
överkörd av bakhjulet.

Krocken väckte kalabalik. 
En ortsbo skrek åt Niklas 

Lövkvist att han skulle döda 
fågeln för att bespara den 
från lidande.

Men truten var – dess-
bättre – redan död.

– De blev nog rädda de 
också. Jag petade på den, 
men den var stendöd. 

”Det var jäkligt otäckt”
Incidenten låter måhända 

komisk, men var nog så obe-
haglig för PR-konsulten.

– Det var jäkligt otäckt. 
Man kan skratta åt det 
efteråt, men jag kunde ju ha 
slagit ihjäl mig, säger Niklas 
Lövkvist.

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

VISBY. PR-konsulten Niclas Lövkvist råkade ut för en 
annorlunda trafikolycka.

Han cyklade på en trut.
Niklas klarade sig – men truten dog.

LØvkvist 
cykLade 
ihjÆL  
en trut

OLycksf˚geL. PR-konsulten Niclas Lövkvist cyklade 
över en trut med bakdäcket i tisdags. foto: Christian Örnberg

Kalabalik när PR-konsulten  
krockade: ”Den var stendöd”

God, söt och lite syrlig smak av jord-
gubbar, mynta och fläder, skönt alter-

nativ till läsk som kan bli lite väl sockrigt.

Under Almedalsveckan är det 
mycket mingel och rosévin.

Men för den som tröttnat på 
vinet finns den alkoholfria drin-
ken ”Almedalsdrinken” på flera 
restauranger. 

Jordgubbar, mynta, lime, fläder-

saft och Sprite är ingredienserna.
– Det har varit ett dåligt utbud 

på sådana drinkar tidigare, det har 
bara funnits cola och loka på 
många håll vilket kanske inte är så 
kul, säger Johnny Foglander, press-
sekreterare på IOGT-NTO som är 

en av de som står bakom drinken.
– Den går ohyggligt bra, säger 

han stolt.
På restaurang Friheten i Alme-

dalen serveras drinken. Restau-
rangchefen Philip Björkman 
menar att det kommer en del 
grupper av ungdomar och bestäl-
ler den.

– Men den går inte som gin och 
tonic, säger Philip Björkman. 

Johanna Cardell
johanna.cardell@expressen.se

4 jordgubbar
1 klyfta lime
1 myntablad
1 cl outspädd flädersaft
Sprite

Så gör du: Börja med 
att mosa tre av jord
gubbarna och en 
klyfta lime. Tillsätt 
sedan flädersaften och 
isbitar. Fyll upp glaset med sprite 
och garnera till sist med myntabladet 
och den sista jordgubben. 

VISBY. Almedalsdrinken är svalkande.
Och het!
Med en smak av jordgubbar och mynta har den blivit en 

snackis.
Nu är den nominerad till priset ”Hetast i Almedalen”.

BetyGet:

Almedalsdrinken 
– svalkande het

de är också 
nominerade till  
hetastlistan:
LäRARföRbuNdet: För sin satsning 
”Hoppa över lönegapet” där politiker och 
andra får hoppa längdhopp som illus
trerar lönegapet mellan lärarna och 
andra yrkesgrupper.

SAMHALL: För sin mänskliga kedja och 
sina skyltar som inbjuder till samtal med 
beslutsfattare och journalister.

VåRdföRbuNdet: För sin väska med 
budskap som kan bäras av besluts
fattare och opinionsbildare.

heLt Okej. expressens reporter Johanna Cardell testar den alkoholfria ”Almedalsdrinken”. Hon ger 
den betyget tre getingar av fem möjliga.  foto: Christian Örnberg

Kvällstidningen Expressen 
har under veckan blivit mor-
gontidning. I ett unikt sam-
arbete med Arla har 500 spe-
ciellt utvalda Almedalsgäs-
ter fått ett paket med frukost 
från Arla och en rykande 
färsk Expressen Almedalen.

Arla är nominerad med 
motiveringen:

”För att de med sin fru-
kostlåda har hittat en ny 

mediekanal som når mål-
grupperna innan de har bli-
vit översköljda av alla andra 
budskap”.

I juryn sitter bland andra 
Westanders Almedalsgeneral 
Sandro Wennberg, Dagens 
Opinions chefredaktör Rolf  
van den Brink och Helena 
Fornstedt på Statoil.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Frukostsuccé!

Lowisa Sandsjö från Progress 
PR  delar ut frukostpaket 
under Almedalsveckan.

...och även expressen Almedalen i frukostpaketet 
från Arla har blivit en dundersuccé – som är 
 nominerat till hetastpriset!

s˚ gØr du
 aLmedaLsdrinken:
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VISBY. Politikerveckan går in på upploppet.
Men än är det fullt på Visbys gator.
Här är några av dem som syns i vimlet.
� Foto: CHristian Örnberg

Fullt av kändisar  på Visbys gator

Hans Peter Larsson, skattejurist, PwC, Jens Orback, generalsekreterare för Olof Palmes 
internationella Center, ragnar roos, biträdande informationschef, nordea, och stephan 
Carlsson, förlagschef, eddy.

Karl-Petter thorwaldsson, 
LO-ordförande.

Max apéria, sveriges annonsörer, och Lennart 
ekdal, programledare.

stefan attefall, civil- och bostadsminister  
(KD), och anders Josephsson, politiskt 
sakkunnig (KD).

tomas tobé, riksdags-
ledamot och ordfö-
rande i arbetsmark-
nadsutskottet (M).

Per schlingmann, chefs-
strateg hos Moderaterna.

eva Östling Ollén, vd, Visita, och 
kocken tommy Myllymäki.

Carin götblad, nationell samordnare mot våld i nära 
relationer, och erik Wennerström, generaldirektör, brå.

anders Pihlblad, politisk 
reporter, tV4.

staffan ahlström, stjärnfotograf, tV4, och Ulf 
Kristofferson, politisk reporter, tV4.

Finansminister 
anders borg (M).
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Fullt av kändisar  på Visbys gator

Justitieminister Beatrice 
Ask.

Gunilla Söderström, försäljningschef på 
Riksteatern, och Göran Gabrielsson, komiker 
och imitatör. 

Patrik Sjöberg och Maria Akraka, föreläsare 
på BRIS.

Johnny Kroneld, marknadschef HP, och Fredrick 
Federley, riksdagsledamot (C).

Regeringens nationella samordnare mot 
huliganism, Björn Eriksson (till höger), och 
sekreteraren Stefan Dellså.

Sven-Erik Bucht, riksdagsledamot (S), och Frank Hojem, 
samhällschef, LKAB.

Jonas Sjöstedt, partiledare 
för Vänsterpartiet. 

Tony Wiklander, riksdagsleda-
mot i Trafikutskottet (SD).

Jan Björklund, utbildningsminister och 
partiledare för Folkpartiet.

Claes-Johan Larsson, journalist.

Susanne Thisted Lambertz, mikrobiolog, och 
Göran Lambertz, justitieråd i Högsta 
domstolen.

Gudrun Schyman,  
frilansfeminist. 
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MMRosornaMdoftadeMochMsolenMstråladeMnärMdetMvarMdagsM
förMPrimesMmingelMiMgår.MIMträdgårdenMfylldesMpolitiker,M
cheferMochMföretagare.MAllaMsågMutMattMnjutaMiMfolkvimlet.M
M Foto:MChRIstIAnMÖRnbeRg

Primes rosémingel

gustavMAndersson,M
landstingsrådM(C),MochM
ClaesMnyberg,MJMWM
kommunikation.

MariaMLarsson,Mbarn-MochMäldreministerM(KD),M
ochMhennesMpressansvarige,MDanMJormvik.

Claes-JohanMLarsson,Mjournalist,M
ochMLenaMAhlström,MvdMochM
grundare,MLedarstudion.

elisabetMForsman,Mprojektledare,MInitiativ,MochM
RogerMLundgren,Mhovexpert.

DanielMFärm,MbyråchefMpåM
PR-byrånMProgress.

hannaMWagenius,MordförandeMiM
CenterpartietsMungdomsförbund,MM
ochMAdamMCwejman,Mförbundsord-
förandeMLiberalaMungdomsförbundet.

tomasMtobé,Mordförande,Marbetsmarknads-
utskottet,MochMtoveMLifvendahl,Mförfattare.

niklasMWass,MPeaceM&MLove,M
ochMLarsMgöranMJohansson,M
viceMvd,MsvensktMnäringsliv.

LisaMhedin,MkeyMaccountMmanager,MPrime,MochM
henrikMtorehammar,Mradioprofil.

CeciliaMMoldén,Mrektor,MochMbertilM
Moldén,Mvd,MbilMsweden.

JanMottesen,MrådgivareMfrånMnorge,M
VeronicaMPalm,MriksdagsledamotM(s),MM
ochMtrondMJensrud,MrådgivareMfrånMnorge.

hannesMholmér,MförstaMlandstingsrådgivareM(M),M
ChristerMWennerholm,MtrafiklandstingsrådM(M),M
ochMhansMpressekreterare,MsebastianMtham.

emanuelMKarlsten,MexpertMpåMsocialaM
medier,MochMflickvännenMJuliaMMjörn-
stedt,MordMförande,MUngMCancer.

CinaMgerdin,Mkommunikationschef,M
botkyrkabyggen,MochMAndersMM
gerdin,Mkonsult,MWeberMshandwick.

MaritaMLjung,MstatssekreterareMtillMAnnieMLööfM(C),M
FredrikM”Feffe”MAndersson,MpartnerMpåMPrime,MochM
JessicaMPolfjärd,Mgruppledare,MnäringsutskottetM(M).

elisabethMtarrasM
Wahlberg,MtidigareM
informationschefMhovet,M
ochMCeciliaMMagnusson,M
riksdagsledamotM(M).

AnnikaMbeijbom,Mtwittermonster,MAlexanderM
bard,MCybercentern,MAndreasMÅberg,Mpsyki-
atriker,MochMLinusMericsson,MCybercentern.

gustafMReinfeldt,Mordförande,MMModerataM
UngdomsförbundetM(MUF),Msolna,Mtillsam-
mansMmedMkompisenMJohnMKarlsson,Mstyrelse-
ledamotM(MUF),MLund.
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miljØaktuellts klimatmingel
MMPolitikernaMgrilladesMiMmiljöfrågor.M
SamtidigtMbjödsMgästernaMpåMsnittarMochMskrattMnärMtidningenMMMiljöaktuelltM

hadeMfestMiMgårMkväll.
–MDetMhärMvarMvärreMänMattMtaMkörkort,MsaMÅsaMMCoenraads,MMriksdagsledamotM

(M),MtillMpublikenMefterMMutfrågningen.

StinaMBillinger,MhållbarhetschefM
SPP,MochMMikaelMKarlsson,Mord-MM
förandeMNaturskyddsföreningen.

LisaMWanneby,MstrategMpåMUrbergs-
gruppen,MochMMariaMÅgren,Mgeneral-
direktörMMförMMnaturvårdsverket.

GöstaMSkoglund,Meko-pedagog,M
ochMMarcMWestelMsomMjobbarMM
påMKrav.

TanjaMDyredand,MharMstartatMettMupprorMmotMplast,MDanielMHansson,M
medMiMupproretMmotMonödigMplast,MochMÅsaMRomson,MspråkrörM
Miljöpartiet.

MatildaMErnkrans,Mutskottsord-
förandeMmiljö-MochMjordbruks-
utskottetM(S).ÅsaMCoenraads,MriksdagsledamotM(M).

JonasMSjöstedt,MpartiledareM(V).
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iAlmegas 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, FrEDAGEn 6 juLi:

FLEr SEMinAriEr FrEDAGEn 6 juLi: Kl 8.00 – 9.30 (med frukost från 7.30): Varför byggs så få bostäder – egentligen? Arrangör: 
Svenska Teknik&-Designföretagen. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 10.00 – 11.30: Lönsam kvalitet i skolan. Arrangör: Friskolornas riks-
förbund. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 13.00 – 14.30: Hur påverkar det nya medielandskapet Almedalsveckan? Arrangör: Bloggplats 
H12 Wisby Strand. Plats: Almegatältet/Wisby Strand • Kl 14.00 – 14.30: Årets Almedalsbloggare utses av Bloggplats H12 Wisby Strand, 
Makthavare.se och Twingly. Arrangör: Bloggplats H12 Wisby Strand. Plats: Almegatältet/Wisby Strand.

Kl 17.30 – 19.00 (Tidsresan startar 18)

Torehammars tidsmaskin

Vem bestämde att det skulle bli så här?  

Hur ser Sverige ut 2032? Och vad hände på vägen? 

Politisk underhållning med Henrik Torehammar, känd från P3.  

Henrik talar med politiker om vilka frågor det talas om i Almedalen 2032.  

En underhållande tidsmaskin med aktuella tidsresenärer.

Kom till Almegatältet/Wisby Strand kl 17.30 där vi bjuder på pub med politisk 

underhållning före talet måndag till fredag.

Arrangör: Almega och Bloggplats H12, Wisby Strand

Tidigare tidsresenärer: måndag Anders Wallner, (MP), tisdag: Anna Kinberg 

Batra, (M), onsdag: Josefin Brink, (V), torsdag: Erik Ullenhag, (FP).

Vill du se dem igen gå in på almega.se/almedagen

Kvällens  deltagare
Hanna  Wagenius  
(C)
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Min dag i bilder

orolig. Börje Hörnlund stötte jag på i Västerbottens loka-
ler. Vi pratade lite om Centerns framtid. Han var bekymrad och 
misströstade om partiet. ”Det blir tufft i valet”, sade han. 

stiMulans. Maria Ludvigsson från SvD:s ledarsida 
har varit min samtalspartner nästan hela veckan. Vi har 

pratat om allt från arbetsgivaravgifter till lönebildning.

hett MØte. Vilken debatt vi hade på Axess mellan 
Göran Rosenberg (bilden) och Bengt Westerberg när 

de debatterade om Humanisterna var ett hot mot 
religionsfriheten. Hetsigt, argt och ingen samsyn. 

fØrsvarar sig. LO:s Karl Petter Thorwaldsson kommer 
att stå på sig när det gäller samarbetet med alliansen om ung-
domsarbetslösheten. Däremot var han lite förundrad över folk-
partiledarens utspel.

Då blev Rosenberg 
arg på Westerberg

lotta gröning: Jag mötte Thorwaldsson 
– som försvarade uppgörelsen med Borg
När jag vaknade var jag hes.

Jag var moderator på LRF:s 
mingel med kockduell häromkväl-
len och pratade mycket.

Men jag tänkte att på mitt nästa 
moderatorsuppdrag behöver jag 
nog inte prata så mycket. 

Jag fick rätt.

I samtalet mellan Bengt Westerberg, 
styrelsemedlem för humanisterna, och 
Göran Rosenberg, författare, om huru-
vida humanisterna är ett hot mot 
religionsfriheten gick det hett till. 
Rosenberg var arg. För att humanis-
terna driver frågan om att Sverige ska 
förbjuda omskärelse av pojkar. 

– Jag tycker inte det är okej, sa Bengt 
Westerberg, att man tar oskyldiga 
spädbarn och orsaker dem smärta bara 
för att visa att livet är en hård skola. 

Göran Rosenberg kontrade med att 
Bengt Westerberg måste erkänna att 
han också har en religion, ateistens, 
och att han på intet sätt står för vare 
sig vetenskap eller förnuft. 

– Det värsta är att Bengt sitter som 
opartisk utredare i utredningen om 
intolerans och angriper oliktänkande 
aggressivt. Det vore bättre han pratade 
med oss före angreppen, sa Rosenberg.

Men sedan sprang jag på Börje Hörn-
lund, den tidigare Centerministern 
och Maud Olofssons mentor. Numera 
betecknar han sig som partilös. Han 
tror att Centern ligger risigare till än 
KD. Det är många moderater som gillar 
KD:s konservatism och kan rösta på 
dem, menade han. Annie 
Lööf  ser han som för 
oerfaren. Han lyfter också 
fram hennes lön på minst 
1,8 miljoner om året. Är 
det rimligt, frågar han?

Utanför presscentret kom Karl Petter 
Thor walds son gående. Jag kunde inte 
låta bli att prata med honom om Fred-
rik Reinfeldts tal och om uppgörelsen 
med Anders Borg om ungdomsarbets-
lösheten.

– Står du fast vid att samarbeta med 
regeringen? frågade jag Kålle.

– Absolut, det gör jag, det är en av 
LO:s viktigaste frågor. Jag har fått 
mycket kritik för att jag hjälper allian-
sen men jag kan inte svika ungdo-
marna, konstaterade han.

Sedan testade jag min teori om Rein-
feldts tal. Nämligen att Reinfeldt 
ringade in LO:s kärntrupper i hopp om 
att Socialdemokraterna skulle bli arga 
och börja skälla. Det är det bästa som 

kan hända alliansen om 
Socialdemokraterna 
hemfaller åt den ”gnäll 
och skäll”-stil som 
partiet hade i förra 
valrörelsen.

Socialdemokraterna 
förlorade valet för att de inte längre 
hade någon trovärdighet i jobbpoliti-
ken och det är precis dessa väljare som 
köpte alliansens koncept. Reinfeldt vill 
givetvis rädda dem.

Kålle hade tänkt samma tanke. 

GrØninGs minGellotta 
Gröning

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

hörnlund 
tror att 

Centern ligger 
risigare till än Kd
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Anja Pärson och hen-
nes flickvän Filippa har fått en 
liten pojke.

”Lyckligare kan jag inte bli 
tror jag”, twittrade skidstjärnan 
och la ut en bild på babyn.

I onsdags blev paret föräldrar 
och Anja Pärsons mamma lycka 
når rent alpina höjder.

”Den finaste lilla pojke som 
finns”, twittrar Anja.

I sitt sommarprogram berät-
tade hon om kärleken till flick-
vännen och att de väntade barn. 
Hon avslutade med att säga:

– Jag har vetat i nästan nio 
månader vad jag ska göra i fram-
tiden… Jag ska bli mamma.

”Den finaste lilla pojke som finns” 
twittrade Anja Pärson. Foto: TwiTTer

Skidstjärnan 
lycklig mamma 
till liten pojke

Bara tre veckor före 
sommar-OS grep brittisk polis 
sex personer misstänkta för att 
planera terrordåd i London.

De gripna har kopplingar till 
internationell islamistisk terror, 
enligt säkerhetskällor.

Den brittiska polisen var 
snabb med att betona att det inte 
har något direkt med OS att 
göra. Det handlar om en ”plane-
rad, underrättelseledd insats”.

De gripnas planer befann sig i 
ett tidigt skede. Några uppgifter 
om eventuella mål har inte 
offentliggjorts. Det är fem män i 
åldern 18–29 år och en kvinna i 
30-årsåldern.

Brittisk polis misstänker planer på 
terrordåd inför OS. Foto: SplaSh newS

Sex personer 
gripna inför  
OS i London

Roskildefestivalen har 
dragit i gång och alla fyradagars-
biljetter till den danska musik-
festen är slutsålda.

Artister som Björk, Lars Win-
nerbäck och Bruce Springsteen 
kommer att uppträda på festiva-
lens största scener.

”Vi har nu nått taket för stan-
dardbiljetterna med tillgång alla 
dagar”, skriver arrangörerna på 
Roskildefestivalens hemsida.

Men fortfarande finns biljetter 
kvar till enskilda dagar. Till alla 
dagar utom lördagen då festiva-
lens största show, Bruce Spring-
steen och hans The E Street 
Band, intar scenen.

The Cure uppträdde första dagen 
på Roskildefestivalen. Foto: wireiMaGe

Musikfestival 
lockar många 
besökare i år

Brittiska GKN köper 
Volvo Aero för 6,9 miljarder kro-
nor. Alla inblandade applåde-
rade när affären presenterades i 
Trollhättan.

I november förra året annon-
serade Volvo AB ut dotterbola-
gets flygmotorverksamhet i 
Trollhättan. Den passade inte in 
när koncernen skulle satsa på 
fordons- och motortillverkning.

Volvochefen Olof  Persson 
säger att man haft många friare, 
men till slut fastnade för GKN. 
GKN har under många år varit 
underleverantör till Volvo Aero 
och företagsledningarna känner 
varandra.

Mike Beck, vd, GKN, och Volvo
chefen Olof Persson. Foto: Scanpix

Applåder när 
GKN köper 
Volvo Aero

Stavhopperskan Ange-
lica Bengtsson satte nytt svenskt 
rekord då hon klarade rekord-
höjden 4,58 på Sollentuna GP.

Bengtsson avslöjade efter suc-
cén att hon tvingats ta allergi-
mediciner för att klara av hopp-
ningen då hon fick en allergi-
chock timmarna före tävlingen.

– Det var gräset jag var aller-
gisk mot, säger hon.

19-åringen klarade 4,58 i 
tredje försöket, en centimeter 
högre än hennes tidigare 
svenska rekord. Stavhopperskan 
hade även tre bra försök på 4,65, 
en höjd som hade inneburit nytt 
världsrekord för juniorer. 

Stavhopperskan Angelica Bengts
son.  Foto: izabelle nordFjell

Satte svenskt 
rekord trots 
allergichock

Det hÆNDe i VÆrLDeN MeDAN Du DrAcK rOSé

Sverige Nöje Sverige SportvÆrldeN

Svensk sjukvård har sina fel och brister. Men det är 
också en sjukvård i världsklass, inte minst när det gäller 
strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer.
 
I den mån Nycomed har bidragit till detta, beror det på 
att vi i femtio år har samarbetat med vården och vård-
tagarna här i landet. Vi är stolta över vad vi uppnått 
och sättet vi har gjort det på. Att vi numera är en del 
av Takeda förändrar inte den saken.
 
Fler än 110 000 patienter i Sverige tar varje dag vårt  
läke medel, för att inte få stroke efter förmaksflimmer. 
Tillsammans med sjukvården har vi lyckats få till världens 
högsta följ samhet. Ingenstans följer patienterna den  
ordinerade behandlingen bättre.

En bidragande orsak till det är den utbildning, som vi 
tillsammans med sjukvårdsorganisationer runt om i 
landet har haft för läkare, annan sjukvårdspersonal och 
därigenom deras patienter.
 
På så sätt har vi kunnat dra vårt strå till stacken för att 
spara liv och lidande såväl som pengar. Och det tänker 
vi fortsätta att göra.

50 år av samarbete. För en vård i världsklass.

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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Torget

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.

08.30–09.30 Tar skolans sitt ansvar 
i arbetet mot rasism?
Frukostseminarium. Arr: Riksorganisationen Ung-
dom 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

S-besked?
MMHittillsMharMingenMavMpartiledarnaMsomMkommitMtillM

AlmedalenMlyckatsMvältaMspelplanenMochMpolitisktMharM
detMvaritMenMmagerMvecka.MAlltMhoppMställsMnuMtillM
SocialdemokraternasMnyeMpartiordförandeMStefanM
LöfvenMsomMpremiärtalarMpåMlördagen.

MenMredanMpåMfredagenMkanMdetMsmällaMtillMnärM
SocialdemokraternaMarrangerarMsittMtraditionellaM
ekonomiskaMseminariumMmedMskuggfinansministernM
MagdalenaMAnderssonMsomMhuvudtalare.

M BIOGRAFEN BORGEN, KL 10.00

Annie lööfs debut
MMFredagenMärMegentligenMCenterpartietsMdag,MävenM

omMSocialdemokraternaMgörMsittMbästaMförMattMsnoM
strålkastarljuset.MAnnieMLööf MbjuderMinMtillMlunchse-
minariumMomMdenMekonomiskaMpolitikenMochMkryddarM
medMrubrikenM”VadMkanMviMläraMavMdenMtyskaM
arbetsmarknadsMmodellen?”
M GOTLANDS MUSEUM, 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

Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

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

Stefan Attefall (KD), civil- 
och bostadsminister.
 Foto:�TOMMY�PEDERSEN

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

Mattias Gardell, talesperson Ship to 
Gaza och professor i religionshistoria.

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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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.� 

12.30–12.50 Raka svar Margareta Winberg 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Niklas Svensson in-
tervjuar Margareta Winberg, ord-
förande UN Women Sverige. Plats: Hamn-
gatan. – Direktsänds på Expressen.tv

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

MediA/
journA

listik

MänskligA 
rättig
heter

internA
tionellA 
Frågor

kultur

bArn/ 
ungdoM

MediA/
journA

listik

eu

internA
tionellA 
Frågor

MediA/
journA

listik

MediA/
journA

listik

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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Hela Helgens program – VÆnd! = 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
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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
08.00–09.30 En appell för 

socialdemokratin som idé!
Frukostseminarium. Arr: Tiden Magasin och ABF. 
Med Daniel Suhonen, chefredaktör, Tiden Magasin. 
Carl Tham, tidigare statsråd och ambassadör. Kristin 
Linderoth, vice ordf Lunds arbetarekommun och 
med arbetare i Tiden, Tiden Magasin. Lars Engqvist, 
huvudsekreterare, programkommissionen (S). Maj 
Britt Theorin. Plats: Restaurang Hamnplan 5.� 

08.00–12.00 Moroccan Sahrawis 
Stories in Refugee Camps
Föreläsning. Arr: Mouaad Joumani. Med Saadani 
Ma Oulainie. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

08.30–09.45 Hur skapar vi en utbildningspolitik 
för framtiden?
Frukostsamtal. Arr: S-studenters idépolitiska tid-
skrift Libertas. Med Anna Johansson, kommunalråd 
ledamot av verkställande utskottet (S), Göteborgs 
stad. Yasmin Hussein, kårpolitiskt aktiv redaktions-
medarbetare, Libertas. Anders Böhlmark, forskare, 
SOFI Stockholms universitet. Plats: 
Restaurang Hamnplan 5.� 

08.30–10.00 Hur bygger vi hållbara bostäder?
Frukostseminarium. Arr: Malmö stad. Med Ilmar 
Reepalu, kommunalråd, Malmö stad. Christer  
Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad.  
Katarina Pelin, miljödirektör, Malmö stad. Stefan 
Lindvall, fastighetsägarna Syd. Trevor Graham, 
avdelningschef, miljöförvaltningen, Malmö stad. 
Plats: Hästgatan 1.� 

08.30–09.15 Allmännyttiga samtal om vad 
regeringen vill med sin bostadspolitik
Frukostsamtal. Arr: SABO, Sveriges Allmännyttiga 
Bostadsföretag. Med Stefan Attefall, bostadsminis-
ter (KD). Martin Ahlquist, chefredaktör, Fokus.  
Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6.

09.00–10.20 Alkohol- & narkotikapolitiken 
om KD får bestämma
Frågestund/utfrågning. Arr: SLAN - Sveriges lands-
råd för alkohol- & narkotikafrågor. Med Anders  
Andersson, riksdagsledamot socialutskottet (KD). 
Mats Gunnarsson, generalsekreterare. 
Plats: Kilgränd.� 

09.15–10.15 Allmännyttiga samtal kring 
hyresrättens roll för regional utveckling
Frukostsamtal. Arr: SABO, Sveriges allmännyttiga 
bostadsföretag. Med Veronica Palm, bostadspolitisk 
talesperson (S). Martin Ahlquist, chefredaktör, 
Fokus. Charlotta Lundström, pressansvarig, SABO. 
Plats: Restaurang Friheten, Strandgatan 6.� 

09.45–10.05 Raka svar med Stefan Löfven
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Stefan Löfven,  
partiordförande (S). Niklas Svensson, 
politisk reporter.  
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på expressen.tv.
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10.00–11.00 Mjuka metoder i samhällsbyggnad
Samtal. Arr: Ett samarbete mellan Riksutställningar, 
Business Arena Almedalen, Fastighetsnytt och Got-
lands Näringsliv och Etablering AB. Med Alexander 
Bard. Göran Björnberg, Riksutställningar. Björn Well-
hagen, Sveriges byggindustrier. Plats: Restaurang 
Burmeister, Strandgatan.

10.00–11.00 Välfärd – en marknadsvara 
eller medborgerlig rättighet?
Seminarium. Arr: LO. Med Anna Johansson, 
kommunalråd, Socialdemokraterna i Göteborg.  
Daniel Suhonen, chefredaktör, Tiden Magasin.  
Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet. Joa  
Bergold, Utredare, LO. Plats: Restaurang 
Hamnplan 5.� 

10.00–13.00 Bostäder för unga, finns det?
Lunchseminarium & mingel. Arr: Malmö stad. Med 
Stefan Attefall, bostadsminister, regeringen. Ilmar 
Reepalu, kommunalråd, Malmö stad. Janna Valilk, 
generaldirektör, Boverket. Representant för  
Sveriges Arkitekter. Plats: Hästgatan 1.� 

10.00–12.00 Har svensk media 
religiös beröringsskräck?
Seminarium. Arr: Socialdepartementet. Med Stefan 
Attefall, civil- och bostadsminister, socialdeparte-
mentet. Marcus Birro, skribent/debattör. Åsa Furu-
hagen, journalist, Sveriges Radio. Erik Helmersson, 
journalist, DN. Roland Poirier Martinsson, chef, Tim-
bro medieinstitut. Plats: Länsstyrelsens trädgård, 
residenset, Korsgatan 2.� 

10.00–19.00 Mötesplats Centerpartiet
Mötes- och debattplats. Arr: Centerpartiet. 
Plats: Börsens uteplats, Strandgatan 10.� 

10.30–16.00 Hur kan vi utveckla den 
svenska livsmedelsproduktionen?
Mötes- och debattplats. Arr: Mitt Kök Sverigeresan. 
Med Gotländska livsmedelsproducenter.  
Plats: Paviljongplan Visby.� 

10.30–11.45 Utmaning Europa: Hur stärker vi 
innovationskraften i Sverige – och Europa?
Seminarium. Arr: EU-kommissionens och Europa-
parlamentets Sverigekontor. Med Kent Johansson, 
Europaparlamentariker (C), Europaparlamentet. 
Charlotte Andersdotter, EU-kommissionen GD  
forskning och innovation. Magnus Lundin, vd, SISP 
(Swedish Incubators and Science Parks). Repre-
sentant från näringsdepartementet. Moderator: 
 Pernilla Baralt, chef, kommunikationsenheten,   
EU-kommissionen i Sverige. Plats: Clematis, 
Strandgatan 20.

11.00–11.20 Raka svar med Veronica Palm
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Veronica Palm, 
bostadspolitisk talesperson (S). Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn-
gatan. – Direktsänds på expressen.tv.

11.35–12.00 Kulturdebatt i P1
Debatt. Arr: Sveriges Radio. Med Louise Epstein, 
programledare, Sveriges Radio. Plats: Donners-
gatan.
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Alexander Bard – en joker
MMOkej,MsistaMdagenMtänkerMviMom.MViMärMfullproppadeM

avMallaMsakfrågorMochMägnarMdagenMattMlyssnaMpåM
oväntadeMröster.

Sång-MochMdansmannenMAlexanderMBardMärMenM
återkommandeMjokerMiMAlmedalenMochMiMårMharMhanM
tagitsMhitMavMenMgruppMaktörerMsomMharMintresseMavM
samhällsbyggnadMförMattMsvaraMpåMhurMmjukaMfrågorM
skaMfåMplatsMiMbyggnationen.MRäknaMmedMattMdetMkom-
merMbliMutflippat.

M BURMEISTER, KL 10.00

Sossekritik?
MMSocialdemokraternaMseglarMiMmedvindMjustMnuMmenM

harMallMinternMkritikMtystnat?MInförMStefanMLöfvensMtalM
samlarMvänstersossenMDanielMSuhonen,Mex-ministernM
CarlMThamMochMLarsMEngqvistM(S)MtillMenMdiskussionM
omMsocialdemokratinMsomMidé.

SuhonenMvarMenMavMdeMivrigasteMJuholtkramarnaM
ochMEngqvistMutsågsMtillMordförandeMiMprogramkom-
missionenMavMHåkanMJuholtM–MvadMsägerMdeMiMdag?

M HAMNPLAN 5, KL 08.00

Ät gotländskt gratis
MMOmMduMvillMläraMdigMmerMomMdenMgotländskaMmatenM

–MochMprovsmakaM–MskaMduMgåMförbiMTV4:sMMittMKökM
somMberättarMmerMomMdeMlokalaMgastronomiskaMtradi-
tionernaMochMlagarMmaten.

”MatpratMochMmöteMmedMproducenter,MpolitikerMochM
företrädareMförMorganisationerMsomMarbetarMmedMattM
utvecklaMdenMgotländskaMlivsmedelsnäringen”,M
utlovarMarrangörerna.

M PAVILJONGPLAN VISBY, KL 10.30

Malmö stads kommunal-
råd Ilmar Reepalu pratar 
om hållbara bostäder. 
 Foto: RONNY JOHANNESSON

Alexander Bard samta-
lar om samhällsbyggnad. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Stefan Attefall (KD) tar 
upp ämnet media och 
religion.  Foto: SVEN LINDWALL

Veronica Palm, bostads-
politisk talesperson (S). 
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

Carl Tham (FP) deltar i en diskussion om socialdemokra-
tin som idé. Foto: ROBBAN ANDERSSON
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12.00–14.00 14.00–18.00
12.00–13.30 Alkohol- och narkotikapolitik om 

Socialdemokraterna får bestämma
Frågestund/utfrågning. Arr: SLAN – Sveriges lands
råd för alkohol & narkotikafrågor. Med Lena  
Hallengren, riksdagsledamot & vice ordförande  
socialutskottet (S). Mats Gunnarsson,  
generalsekreterare, SLAN. Plats: Kilgränd.� 

12.00–12.20 Raka svar med Marita Ulvskog
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Marita Ulvskog,  
Europaparlamentariker (S). Niklas 
Svensson, politisk reporter. Plats: Hamn
gatan. – Direktsänds på expressen.tv.

13.00  Intervju med Gabriel Wikström
Intervju. Arr: Expressen. Med Gabriel 
Wikström, förbundsordförande, SSU. 
Niklas Svensson, politisk reporter. 
Plats: Hamngatan. – Direktsänds på 
 expressen.tv. 

13.00–14.00 P4 Extra – aktualitetsmagasin i radio
Samtal. Arr: Sveriges Radio. Med Carina Holmberg, 
programledare, Sveriges Radio. Stefan Löfven, parti
ledare (S). Plats: Donnersgatan.

13.00–15.00 Föräldraskap på entreprenad 
– vem ansvarar egentligen för barnen?
Seminarium. Arr: Riksorganisationen Haro. Med 
Maria Larsson, barn och äldreminister, regeringen. 
Christian Sörlie Ekström, författare. Louise Hallin, 
psykoterapeut. Plats: Högskolan på Gotland, 
Cramérgatan 3.

13.00–13.45 Vägval Europa: Utfrågning om 
Socialdemokraternas Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EUkommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Magdalena 
Andersson (S). Marita Ulvskog, Europaparlamen
tariker (S), Europaparlamentet. KG Bergström,  
journalist. Lena Mellin, journalist.
Plats: Clematis, Strandgatan 20.

13.00–14.00 Det är dags för en äkta demokrati
Tal, talarplats. Arr: Aktiv Demokrati. Med Robert 
Wensman, Aktiv Demokrati. Plats: Donners Plats.

13.30–15.00 Behövs pappor?
Seminarium. Arr: Pingst – fria församlingar 
i samverkan. Med Alf B Svensson, skolpsykolog. 
Helen Lind Jaklund, Morsor och farsor på stan.  
Ingrid Svanell, verksamhetsansvarig pingstförsam
ling, Pingst – fria församlingar i samverkan. Plats: 
Fartyg i Visby hamn.
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14.00–15.00 P3 Nyhetsguiden
Samtal. Arr: Sveriges Radio. Med Emmy Rasper, 
programledare, Sveriges Radio. Henrik Torehammar, 
sidekick, Sveriges Radio. Valeria Helander, sidekick, 
Sveriges Radio. Plats: Donnersgatan.

14.00–15.00 Hur kan gränsöverbryggande 
samarbeten inspirera och utveckla  
olika branscher?
Seminarium & mingel. Arr: Ett samarbete mellan 
Riksutställningar, Business Arena Almedalen, Fas
tighetsnytt och Gotlands Näringsliv och Etablering 
AB. Med Hawi Endale, Leimdörfer. Johanna Bond. 
Staffan Forssell, GD Riksutställningar. Katarina 
Berggren, kommunalråd Botkyrka Kommun. Med 
flera. Plats: Restaurang Burmeister, Strandgatan.

14.00–15.30 Religion hjärta hbt – går det ihop?
Samtal. Arr: SFQ – Sveriges förenade HBTQ
studenter. Med Lina Kurttila, projektledare, Sveriges 
förenade HBTQstudenter. Göran Christersson,  
projektledare, Sveriges förenade HBTQstudenter. 
Ulrika Westerlund, ordförande, RFSL. Hannah 
Kroksson, vice ordförande, Svenska kyrkans unga. 
Mats Hermansson, domprost, Visby Domkyrko 
församling. Plats: Församlingshuset Domkyrkan, 
Norra Kyrkogatan 4.� 

14.00–14.20 Raka svar med Åsa Westlund
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Åsa Westlund, Europa
parlamentariker (S). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.

15.00–16.00 Klipp ihop ditt 
egna partiprogram
Workshop. Arr: Aktiv Demokrati. Med Erika 
Johansson, Aktiv demokrati. Jonas Liljegren, Aktiv 
demokrati. Plats: Hamngatan.

15.00–16.00 Stefan Löfven talar i Almedalen
Socialdemokraternas dag i Almedalen. Arr: Social
demokraterna. Med Stefan Löfven, partiordförande 
(S). Plats: Almedalen.

15.30–17.00 Miljonprogramsområdena – hur 
formar vi stadsdelar som alla vi vill bo i?
Seminarium. Arr: Öresundshuset. Med Stefan 
Attefall, civil och bostadsminister (KD). Tapio 
 Salonen, professor i socialt arbete och dekan vid 
Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö högskola. 
Michael Skoog, kommunalråd (S), Helsingborg. 
Mats Helmfrid, kommunalråd (M), Lund. Katrin  
StjernfeldtJammeh, kommunalråd (S), Malmö. 
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1, vid 
Donners plats.

16.30–17.15 Vägval Europa: Utfrågning om 
Kristdemokraternas Europapolitik
Frågestund/utfrågning. Arr: EUkommissionens och 
Europaparlamentets Sverigekontor. Med Maria 
Larsson, barn och äldreminister (KD). Alf Svens
son, Europaparlamentariker, Europaparlamentet. 
KG Bergström, journalist. Plats: Clematis, Strand
gatan 20.
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Marita Ulvskog (S) frågas 
ut av Expressens niklas 
Svensson.  Foto: MAGNUS JÖNSSON

gabriel Wikström (SSU) inter-
vjuas av Expressens niklas 
Svensson.  Foto: MAGNUS JÖNSSON

K-g Bergstöm deltar i fråge-
stunden om KD:s Europa-
politik.  Foto: OLLE SPORRONG

Åsa Westlund, Europaparlamen-
tariker (S).  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

08.00–17.00 Hur kan samspelet 
i fastighetsbranschen förbättras?
Debatt & mingel. Arr: Business Arena och tidningen 
Fastighetsnytt. Med Henrik Zetterstedt, affärs
utvecklare, tidningen Fastighetsnytt. Plats: 
Restaurang Burmeister, Strandgatan.� 

09.00–15.00 Vi kör för din skull
Mötes- och debattplats. Arr: Sveriges åkeriföretag. 
Plats: Hamnplan.

10.00–10.20 Raka svar med David Lega 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med David Lega, kommu
nalråd i Göteborg (KD). Niklas  
Svensson, politisk reporter. Plats: 
Hamngatan.

11.00–12.00 Kristdemokraternas partiledare 
Göran Hägglund talar i Almedalen
Kristdemokraternas dag i Almedalen. Arr: 
Kristdemokraterna. Med Göran Hägglund,  
partiledare (KD). Plats: Almedalen.

12.00–12.20 Raka svar med Stefan Attefall 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Stefan Attefall, civil och 
bostadsminister (KD). Niklas Svens
son, politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

12.15  Intervju med Aron Modig 
Intervju. Arr: Expressen. Med Aron 
Modig, förbundsordförande, KDU. 
Niklas Svensson, politisk reporter. 
Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

12.40–13.00 Raka svar med Göran Hägglund 
Frågestund/utfrågning. Arr: 
Expressen. Med Göran Hägglund, 
partiledare (KD). Niklas Svensson, 
politisk reporter. Plats: Hamngatan.
– Direktsänds på Expressen.tv

13.00–14.00 Det är dags för en äkta demokrati
Tal, talarplats. Arr: Aktiv demokrati. Med Robert 
Wensman, Aktiv demokrati. Plats: Donners plats.

13.00–15.00 Has the uprisings in the 
Middle East and North Africa had an  
effect on the state of gender equality?
Samtal. Arr: Varken hora eller kuvad. Med Samar 
Yehia, activist, Egyptian Women United. Hana Al
khamri. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.
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David Lega (KD) är kommunal-
råd i göteborg.  Foto: ANDERS WEJROT

Kristdemokraternas 
ungdomsförbunds ord-
förande Aron Modig. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM 

AlmedAlen
SØndAg

Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. 
Med reservation för eventuella sena ändringar i programmet.
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Mulet väder och regn- 
eller åskskurar.

Molnigt och en del regn- 
eller åskskurar.

Halvklart väder och 
tidvis regn.

Mycket moln och någon 
regnskur.

Mycket moln men mest 
uppehåll.

Varierad molnighet och 
uppehåll.

Omkring halvklart men 
uppehåll.

Mycket moln och någon 
regnskur.

Soligt men tidvis regn 
söderifrån.

Halvklart väder och 
tidvis regn söderifrån.

Varierad molnighet och 
mest uppehåll.

Mulet väder och regn- 
eller åskskurar.

/+17+26

/+17+25

/+16+19

/+17+23

Uppehåll och mycket moln. Kanske att det spricker upp under 
sena eftermiddagen. Temperatur 22 till 27 grader. Sydostlig 
vind som ökar något.

Växlande molnighet och mest 
uppehåll. Temperatur 18 till 
26 grader. Ostlig vind.
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Gratis tidning – varje dag under Almedalsveckan
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BERÄTTANDE SOM BERÖR

VI Ger DIG rAKA SVAr

Gratis tidninG

Bildts besked till
Wikileaks advokat

k-g bergstrØm: En mardröm
för den nya C-ledareneric erfors: Registrering av 

lobbyister blir ett slag i luften ledare
sidan 17

sidan 10 och 11

??

sidan 20

snyggast-
listan! ?

sidorna 6 och 7

hÆr f̊ r
lØØf nya
bottensiffror
”Det är katastrofalt”

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

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

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 fredag den 6 juli

Vägval Europa: 
Utfrågning av Centerpartiet
kl 15.00-15.45
K-G Bergström och Lena Mellin frågar ut Miljöminister Lena Ek 
och Europaparlamentariker Kent Johansson om Centerpartiets 
Europapolitik.

Samtal Europa: 
Hur mår du Europa?
kl 16.00–16.45
Journalisten Mia Odabas samtalar med Sveriges Radios 
Sydeuropakorrespondent Alice Petrén om hennes syn på Europas 
tillstånd. 

Utmaning Europa: 
Svenska ekonomin ur ett EU-perspektiv
kl 17.00–18.15 
EU-kommissionen har lämnat ett antal rekommendationer för den 
svenska ekonomiska politiken. Hur reagerar arbetsmarknadens 
parter på dessa?

Medverkande: Olle Schmidt (FP), Europaparlamentariker;  
Thomas Janson, TCO; Johan Danielsson, LO; Jonas Berggren, 
Svenskt Näringsliv; Pierre Schellekens, EU-kommissionen.


