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HH AttHsänkaHskattenHpåHarbeteHochH
höjaHmiljöskatterHbrukarHkallasHgrönH
skatteväxlingH–HochHärHenHgodHprincip.H
MenHmedHCenternsHförslagHblirHdetHenH
grönHskatteförveckling.

EttHredanHkrångligtHskattesystemH
skaHbliHännuHkrångligareHomHAnnieH
LööfHfårHbestämma.HArbetsgivaravgif-
ternaHskaHslopasHunderHtvåHårHförHdenH
förstaHanställdaHsomHenHenmansföre-
tagareHplockarHin.HFastHbaraHuppHtillHenH
lönesummaHpåH15H000HkronorHiHmåna-
den.

DettaHöppnarHgivetvisHdörrenHförH
skattekonsulterHochHavanceradHskat-
teplanering.HEttHföretagHmedHfemH

anställdaHkanHjuHplötsligtHförvand-
lasHtillHfemHolikaHföretagHmedHvarHsinH
arbetsgivarbefriadHanställd.HCenternH
sägerHattHdetHinteHskaHgåHdåHsubventio-
nenHskaHkopplasHtillHägarenHavHföreta-
get.

MenHbulvanerH–HellerHmålvakterH–HärH
ettHvanligtHfenomenHförHdenHsomHvillH
smitaHfrånHp-böter.HOchHkanHocksåHtill-
lämpasHpåHdettaHområde.

NogHskulleHLööfsHskattepolitikHskapaH
enHmassaHnyaHjobb!HFörstHhosHrevi-
sionsbyråernaHsomHkanHanställaHflerH
skattekonsulter.HOchHsedanHhosHSkat-
teverketHsomHmåsteHanställaHflerHkon-
trollanter.H ERICHERFORS

Skattekonsulterna må jubla

Hellre punktlighet 
än skrytspårvagnar
StatensHpengarHtillHinfra-
strukturenHharHmångaHhålH
attHtäppaHtill.H

KamomillabananHiHLundH
bordeHståHlångtHnedHpåHlis-
tan.

INFRASTRUKTUR
”Investeringarna i järnväg 
har varit förhållandevis 
stora, och kapitalstocken  
i järnväg per person har mer 
än fördubblats under de 
senaste två decennierna”, 
konstaterade Finanspolitiska 
rådet i sin årsrapport härför-
leden. ”En analys av den 
beslutade investeringsplanen 
för vägar under perioden 
2010–2021 visar att den 
dåvarande regeringens 
prioriteringar var samhälls-
ekonomiskt ineffektiva.” 

TyvärrHverkarHdenHnuvarandeH
regeringenHtrampaHpåHH
iHsammaHspår.HDenHspår-
bundnaHkollektivtrafikenH
bordeHvaraHettHviktigtHinslagHH
iHregeringensHklimatstrategi.H
MenHvarjeH
spårHärHinteH
miljöpolitisktH
försvarbart.H
PengarnaH
bordeHanvän-
dasHsåHattHsåH
mångaHsomH
möjligtHlåterH
bilenHståHsåH
oftaHsomH
möjligt.HJuHflerH
långvägaHresorH
somHgårHpåH
spår,HdestoH
bättre.
Tågresandet 

skulle kunna 
öka ännu mer 
om tågen gick 
att lita på. Det hör till varda-
gen att tåg är försenade med 
en halvtimme till en eller ett 
par timmar. Många väljer bil 
eller flyg när det är viktigt att 
passa tiden, trots att de hellre 
skulle ha rest bekvämt på 
spår. 

Därför är infrastrukturpoliti-
kens uppgift självklar. I första 
hand måste dagens järnvägar 
bli mer pålitliga. Det handlar 
om att rusta spårväxlar och 
kontaktledningar, lika väl 
som lok och vagnar. I andra 
hand måste pengarna läggas 
på att ta bort flaskhalsar där 
många fler skulle kunna resa. 
Därför är Ostlänken och 
järnvägen mellan Göteborg 
och Borås viktigare än Norr-
botniabanan. 

Problemet är att nya initia-

tiv är så mycket synligare än 
den nödvändiga upprust-
ningen och underhållet. Just 
nu knackar Lund på dörren 
med ett dubbelspår från 
stationen till Brunnshög, den 
framtida ESS-anläggningen. 
På sikt planerar man att 
bygga spår till Dalby och 
Staffanstorp.

DetHärHettHprojektHmedHåtskil-
ligaHfrågetecken.HSkulleHmanH
kunnaHfåHsammaHresultatH
medHandraHmedelHtillHenHlägreH
kostnad?HHurHmycketHbetalarH
manHförHattHfåHenHspårvagnH
somHsymbolHförHdetHflashigaH
moderna?HVarförHlåsaHfastH
sigHiHenHspårlösning,HnärHenH
elektrifieradHtrådbussHskulleH
varaHminstHlikaHmiljövänlig?H
HurHklararHstadensHekonomiH
enHsådanHinvestering?H

Spåren förskräcker. Under 
början av 1900-talet hörde 
Lund till städer som ödslade 
mest pengar på dubiösa 
järnvägsprojekt. Det höll på 

att sluta illa. 
Dagens politi-
ker borde 
begrunda 
tredje bandet 
av sin färska 
stadshistoria, 
där det forna 
kommunalrå-
det och histo-
rieprofessorn 
Sverker Oreds-
son skildrar 
det plågsamma 
äventyret.

Men Lunds 
medborgare 
avgör Lunds 
prioriteringar. 
Problemet är 

att stadens styrande vill att 
staten ska betala hälften. 
Projektet beräknas kosta 734 
miljoner, men erfarenheten 
av andra projekt talar för att 
det lätt kan dra iväg mot en 
miljard. 

Det är där Finanspolitiska 
rådets varning kommer in.

Det är svårt att föreställa 
sig att nio hållplatser på fem 
och en halv kilometer kan 
vara värda flera hundra 
knappa statliga miljoner  
i bidrag.

”En större budget är … inte 
rätt lösning på problemen”, 
konstaterar Finanspolitiska 
rådet. Om Lunds spårväg 
ryms inom stadsmiljöavtalet 
har detta anslag fått för 
mycket pengar. 

LäggHmiljonernaHdärHdeHgörH
störstHnytta!

JärnvägarnasHpålitlighetH
bordeHkommaHiHförstaHhand.H
H Foto: SUSANNA FORSELL

Rätt att dumpa 
Cirkus Grekland
GreklandHbluffadeHsigHinHiHeuroklubbenH
ochHbordeHaldrigHhaHsläpptsHin.HNuHärH
dettaHvansköttaHlandHäntligenHpåHvägHut.

1234	 LIBERAL	 150629

Det finns ett – numera klassiskt – flygfoto över en 
av Atens mest exklusiva stadsdelar. Som ett myller 
av blå prickar lyser villornas swimmingpooler. 
När villaägarnas fastighetstaxeringar sedan 
kontrollerades visade det sig att bara några 
enstaka hushåll hade varit sanningsenliga och 
uppgivit sitt poolinnehav.

EnHnationHsomHsvämmarHöverHavHskattesmitareH
behöverHettHfungerandeHskattesystem.HMenHallaHdeH
grekiskaHregeringarHsomHunderHkrisårenHharHkom-
mitHochHgåttHharHmisslyckatsHkapitaltHmedHattHfåH
ordningHpåHskatteindrivningenHochHstatsbudgetensH
intäktssida.
Inför valet i januari sjönk skatteintäkterna med 

20 procent. Folk var helt enkelt oroliga över vad 
en vänsterregering med Syriza skulle 
ställa till med och höll inne med 
skatteinbetalningarna.

Oron var i högsta grad befogad.

Nu är Grekland på väg ut ur euron 
och statsbankrutten är där om några dagar. Ingen 
kan i dag göra en ordentlig prognos över vilka 
konsekvenserna blir av det ekonomiska kaoset.  
I det värsta scenariot övergår den politiska krisen 
i en demokratisk kollaps.

Ett hårt prövat folk tvingas fortsätta att leva 
under ekonomiska svårigheter. Men det var 
samtidigt samma grekiska folk som röstade 
fram Syriza till makten. Det var det 

grekiska folket som i ett val krattade manegen för 
Cirkus Grekland.

UnderHledningHavHtvåHpolitiskaHclowner,Hpremiär-
ministerHAlexisHTsiprasHochHfinansministerHYanisH
Varoufakis,HharHnationenHfortsattHmotHstupet.
Clownerna har sagt de mest konstiga saker och 

fått EU-ministrar att gå i taket av ilska och förvå-
ning. De chockade sedan världen med att utlysa en 
folkomröstning på söndag.

Den grekiska cirkusen har tillåtits uppträda 
alldeles för länge. I och med Syriza-regeringens 
avhopp från förhandlingarna med långivarna och 
trojkan – EU, ECB och IMF – finns bara en enda 
rimlig konsekvens: Grekland måste lämna euron.

Det är naturligtvis rena rama vansinnet att för 
det första utlysa en folkomröstning och för det 
andra förlägga den redan på söndag. Hinner de 
trycka valsedlarna? Och vad sker om det grekiska 
folket (givet att folkomröstningen verkligen blir 
av) skulle rösta ja till trojkans paket? Tsipras har 
ju deklarerat att han vill se ett nej och då måste 

rimligen följden bli att regeringen 
avgår. Fast med grekiska politiker är 
inget säkert.

Kanske trodde han att trojkan 
skulle vika ner sig inför beskedet om 
en folkomröstning. Kanske menar 

han verkligen allvar. Det spelar nu ingen roll. 
Grekerna valde sin regering som nu har valt att 
lämna den euro som man egentligen vill behålla.

Tysklands och övriga länders tålamod med 
trilskandes grekiska politiker har varit beund-

ransvärt stort. 
NuHkanHEUHfokuseraHpåHannatHänHattHförsökaH
räddaHkvarHGreklandHiHeurosamarbetet.H
MittHiHkrisenHärHdetHfaktisktHgodaHnyheter.

Två politiska 
clowner har 

lett nationen mot 
stupet.

Gunnar 
Wetterberg
gunnar.wetterberg@expressen.se

FRIST˚ENDE KOLUMNIST

AnnieHLööf,HsomHärHpåHplatsHH
iHAlmedalen,HspriderHglädjeH
blandHskattekonsulter.H
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CLOWNER.HGreklandsHfinans-
ministerHYanisHVaroufakisHochH
premiärHministerHAlexisHTsiprasHH
fårHEU:sHministrarHattHgåHiHtaket.
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MÅNDAGENS SEMINARIER I SKANDIAS TRÄDGÅRD

Så bryter vi utanförskapet. 
11.00–12.00 | Skandia Idéer för livet  

Hur vill barnministern stärka barns  
rättigheter? Bris grillar Åsa Regnér
13.00–14.15 | Bris

Barnkonventionen som lag  
– blir det någon skillnad?
14.45–15.30 | Rädda Barnen

I Skandias trädgård finns även Bris, Rädda Barnen och UNICEF Sverige.

Mänskliga rättigheter + företag  
= en god affär?
16.00–17.00 | Rädda Barnen

Du kan hjälpa oss att göra något åt det. 
Stöd våra projekt för unga i Sverige genom  
att spara i Idéer för livet-fonden* eller genom 
att satsa lite av din tid på volontärarbete.  
Läs mer på skandia.se/utanförskap.

Under Almedalsveckan diskuterar vi bland 
annat hur vi tillsammans kan bryta utan-
förskap i samhället.

Välkommen till våra intressanta seminarier 
i Skandias trädgård på Tage Cervins Gata 3!

Han är en av 
Sveriges 13 731 
första klassare 
på väg mot  
utanförskap.

* En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning 
är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i 
fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du 
får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Läs mer om våra seminarier på skandia.se/almedalen.
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Var är din plan 
för fler jobb, 
Stefan Löfven?
mm Stefan Löfven, om du verkligen vill att alla ska 
vara med på arbetsmarknaden måste du öppna upp 
för fler enkla jobb. 
mm Det är dags att leva upp till vallöftet att all 
 politik ska prövas mot om den leder till fler jobb, 
skriver Carola Lemne, vd Svenskt Näringsliv.
I dag ska Stefan Löfven tala vid Social
demokraternas dag i Almedalen. Om 
han menar allvar med sitt löfte 
om EU:s lägsta arbetslöshet är 
det hög tid att presentera en 
realistisk politik för fler jobb. 

Regeringen har lovat att 
Sverige ska ha lägst arbetslöshet 
av alla EUländer redan om fem 
år. Det är ett ambitiöst och bra 
mål. Det finns bara en väg dit: 
Bättre förutsättningar för jobb
skapare.

Men under sin första tid vid 
makten har regeringen levererat 
en rad jobbfientliga förslag som gör det 
dyrare att anställa och driva företag. Det 
är inte en politik för fler i arbete. Tvärtom.

Resultatet blir tiotusentals färre var
aktiga jobb – trots att regeringen rimli
gen inser att jobben måste bli hundra
tusentals fler om Sverige ska nå målet.  
Därför borde Stefan Löfven ta tillfället 
i akt och presentera en realistisk plan 
för hur jobben ska bli fler.  

Ett första steg vore att börja leva upp 
till vallöftet att all politik ska prövas mot 
om den leder till fler jobb. Det löftet 
förefaller ha fallit i glömska redan under 
valnatten. 

Att många människor är utan arbete 
beror inte på att de saknar vilja eller 
förmåga att jobba. För de flesta är orsa
ken i stället att de inte har utbildning 
eller erfarenheter som efter
frågas på arbetsmarknaden. 
Det beror i sin tur på att vi 
har brist på enkla jobb 
som många kan göra.

Om Sverige hade lika 
många sådana jobb 
som EUsnittet 
skulle ungefär 
200 000 fler ha 
arbete. I dag står de 
utanför arbetsmarkna
den. Och ju längre tid 

man står utanför, desto svårare får man 
att få det där viktiga första jobbet som 

ger fotfäste på arbetsmarknaden.
Nu invänder vissa att Sverige 

ska sträva efter att klara den glo
bala konkurrensen genom fler 
avancerade jobb som kräver 
kunskap och erfarenhet. Och 
självklart måste vi satsa på 
utbildning och forskning för att 
vara med i täten av den tekniska 
utvecklingen. Men vi måste 
samtidigt skapa fler enkla jobb. 
För att citera en känd social
demokratisk paroll: ”Alla ska 

med. Så enkelt är det”.

Om Stefan Löfven vill att alla ska kunna 
vara med på arbetsmarknaden så måste 
han öppna upp för fler enkla jobb.

Att de enkla jobben blivit så få beror 
inte på att de inte behövs. Det är för att de 
blivit alltför dyra. För privatpersoner är 
ofta alternativet att göra jobbet själv 
– eller så blir det inte alls gjort. För före
tagen gör höga arbetskraftskostnader att 
de måste ta bort allt som inte är högpro
duktivt. Vi ser resultatet bland annat när 
vi handlar. Det är svårt att hitta någon att 
fråga om råd – och när vi ska betala gör vi 
det allt oftare i själv betjäningskassor. 

Det finns en stor potential för fler 
”vardagsjobb”, jobb som underlättar 
vardagen, både för privatpersoner och 
företag. För många skulle ett sådant 
vardagsjobb kunna bli första jobbet och 
ge erfaren heter och kunskaper som leder 
till mer kvalificerade jobb. 

Så, Stefan Löfven, berätta i dag att 
regeringen nu ska sätta jobbskaparna 
i fokus och göra det lättare både att 
anställa och att få ett jobb. Då tar du 
samtidigt det första riktiga steget mot 

EU:s lägsta arbetslöshet.

CAROLA 
LEMNE
vd Svenskt 
Näringsliv

Dagens dueller 
I ALMEDALEN

Josefin Berglund
@jossanberglund

josefin.berglund@expressen.se

DEBATTREDAKTØR

…och det här hände i gårdagens dueller

KRISTINA YNGWE, C, om vad politikerna över 
blockgränserna ska göra åt urbaniseringen.

BJÖRN JANSSON, S, regionråd Gotland, 
om huruvida Almedalen är demokratiskt.

Vi kan till exempel komma 
överens om att vi ska ha 
statliga myndigheter i hela 
landet.

MATILDA ERNKRANS, S, om regeringens 
tillsatta landsbygdskommitté.

SEHER YILMAZ, ordförande Rättvise
förmedlingen.

Det är kul att vi har en 
regering som lämnar 
skatte sänkningar och 
 satsar på en politik för att 
hela landet ska leva.

10.45
Vad ska vi göra åt 
 tiggeriet?
Åsa Regnér, S,  
och Tomas Tobé, M

12.00
Mp eller C – vilka är bäst 
på klimatpolitik?  
Fredrick Federley, C, och 
Stina Bergström, MP

Det finns ett samhällsproblem som 
borde ligga högst upp på regeringens 
agenda – den ökande ojämlikheten. En 
socialdemokratisk regering kan inte 
acceptera att klyftorna fortsätter att 
växa.

Politik 
handlar 
om att 
våga, och 
under 

Skongressen i slutet av maj visade 
Socialdemokraterna att man faktiskt 
vågar. 

Det generationslöfte som SSU drev och 
Socialdemokraterna tog 

ställning för 
innebär 

ökade 
investeringar, en 

storsatsning på 
bostadsbyggande och 

förbättrade villkor på arbets
marknaden. 

Socialdemokraterna är den 
rörelse som alltid lyckats 
hantera stora omställningar. 
Det krävs en socialdemokrat 
som statsminister för att klara 

av de utma
ningar som 
Sverige står 
inför.

Nu är det upp till bevis. Socialdemokra
terna behöver göra partipolitik till 

regeringspolitik och visa den 
unga generationen att man 
investerar i dem.

Vi tror på politikens möjlig
heter att förbättra, och vi vet 
att också Löfven har den 
inställningen. Nu är det dags 
för regeringen att sluta fega, 
och istället våga vara sossiga. 
Det är dags att påbörja reform
arbetet för en jämlik framtid.

ELLINOR ERIKSSON
 Förbundsordförande SSU

Dags för regeringen att sluta fega

Läs hela debattartikeln 
på Expressen.se/Debatt

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

Ellinor Eriksson. 
� Foto:�JENS�L’ESTRADE

Nu är det upp 
till bevis.

 Läs fler debattartiklar 
från Almedalen på  

Expressen.se/Debatt
LØFVENS TAL. I dag talar statsminister 
Stefan Löfven  i Almedalen. Carola Lemne 
efterlyser fokus på jobbskapande.  
� Foto:�CORNELIA�NORDSTRÖM�

Min mamma skulle aldrig 
ha råd att komma hit och 
se mig på scenen.

Det finns en hotbild mot 
politiker, men Almedalen är 
ett öppet demokratiskt 
forum.



5MÅNDAG 29 JUNI 2015

Att få tag på en taxi på Got
land är inte lätt.

Så man skulle kunna 
tänka sig att passagerarna 
blir på glatt humör när de 
får sätta sig tillrätta i bak
sätet. Så var dock inte fallet 
med en man i 45årsåldern 
som hoppade in en taxi vid 
01tiden.

”Väl framme 
blev han hot
full mot taxi
föraren. Resan, 
på drygt 100 kronor, ville han 
heller inte betala. Taxiföra
ren valde då att slå larm och en 
polispatrull kunde omhänderta 
45åringen på plats. Mannen var 
så pass berusad att han tidigt på 
söndagsmorgonen ännu inte var 
hörbar”, skriver Hela Gotland.

Mannen är nu misstänkt för 
bedrägligt beteende och hot mot 
tjänsteman.

MEDIESVEPET OM ALMEDALEN

Byggbolagen slår 
på stora trumman
Byggbolagen storsatsar   
i Almedalen. Fler än 300 
programpunkter gällande 
boende och infrastruktur  
arrangeras i år av företag, 
intresseorganisationer och 
näringslivsorganisationer.

– Om man stra
mar åt hushål
lens ekonomi så 
minskar efter
frågan. Det är jätteviktigt tycker 
vi att politikerna kan se de här 
sambanden, säger Håkan Lind, 
kommunikationschef  på Sveri
ges byggindustrier, till DN.

Även vård och omsorg är frek
venta punkter i programmet 
med cirka 250 punkter, enligt 
DN. Utredningen kring vinster  
i välfärden lär bidra till det.

– Det är ju en skakig situation, 
de här bolagen lever i stor osäker
het. Vi hjälper dem med under
sökningar och ägarstrategier så 
att de kan navigera rätt, säger 
Lisbeth Larsson, informations
chef  på Grant Thornton som är 
på plats i Visby för att stötta bolag 
inom vård och omsorg.

DAGENS
NYHETER

Från dn.se.

Kollegorna hjälps 
åt ersätta Knutson
I Expressen i går berättade 
Mats Knutson om sin hjärt
infarkt i en intervju med 
Pascal Engman.

Stödet för SVTkommen
tatorn har varit stort. 
Almedalentidningen önskar 
snar bättring.

Tidningen Resumé 
rapporterar om 
hur Knutson kommer ersättas 
i Almedalen. SVT:s politiska 
kommentatorer Love Benigh, 
Marianne Rundström, Margit 
Silberstein och Mari Forssblad 
och Pontus Mattsson kommer 
att dela på Mats Knutsons upp
drag.

– Vi kommer att ha ett stort 
gäng politiska reportrar på plats 
i Almedalen och några av våra 
medarbetare flyger in några 
dagar tidigare för att täcka upp. 
Det här kommer vi att hantera, 
säger Eva Landahl, chef  för 
Aktuellt och samhällsprogram
men på SVT, till Resumé.

45-åring vägrade 
betala taxin – fick 
följa med polisen

Från helagotland.se

RESUMÉ

GETINGMARSCH. Inte mindre än fem  
vassa getingar – full pott! – var ute och 
gjorde Visby. Bland annat surrade de 
med sin chef – Expressens chefredak
tör Thomas Mattsson. Foto: LISA MATTISSON

Söndag

18.27Från resume.se.

HELA 
GOTLAND

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2

www.europahuset.eu
Twitter #euialmedalen

Måndag 29/6

Vilken politik behöver Sverige för 
mer förnybar energi och 
effektivare energianvändning?
Kl. 08.15 – 09.45
Jytte Guteland Europaparlamentariker (S), Rickard 
Nordin (C), Lise Nordin (MP), Ingemar Nilsson (S), 
Gustav Melin Svebio, Isadora Wronski Greenpeace/
SERO, Mats Weinesson SVIF/LRF/SERO, 
Carlos Andersson Passivhuscentrum Västra Götaland. 
Moderator: Ann-Kristine Johansson SERO.

Cirkulär ekonomi: Ett win-win 
koncept?
Kl. 10.00 – 10.45
Niklas Gustavsson Volvo, Jonas Carlehed IKEA, 
Olle Ludvigsson Europaparlamentariker (S), 
Elin Bergman WWF. 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen.

Vad kan EU göra för att skapa 
jobb, konkurrenskraft och tillväxt? 
Kl. 11.00 – 12.00
Valdis Dombrovskis vice ordf. EU-kommissionen, 
Magdalena Andersson fi nansminister, 
Pontus Braunerhjelm Entreprenörskapsforum, 
Anders Ferbe IF Metall, Olof Faxander Sandvik. 
Moderator: Magnus Astberg, EU-kommissionen. 
På engelska.

EU:s digitala inre marknad 
– vad innebär den för svenska 
IT-företag?
Kl. 12.15 – 13.15
Per Blixt EU-kommissionen, Michael Olsson neXus, 
Anna Björnberg Kivra, Jan Gulliksen KTH. 
Moderator: Lennart Persson journalist.

Vägval Europa: Samtal om 
Socialdemokraternas 
Europapolitik
Kl. 13.30 – 14.00
Marita Ulvskog Europaparlamentariker (S). 
Moderator: Lennart Persson journalist.

EU:s sociala dimension 
– om konkurrenskraft och 
social sammanhållning i EU
Kl. 14.30 – 15.30
Valdis Dombrovskis vice ordf. EU-kommissionen, Ca-
rola Lemne Svenskt Näringsliv, Eva Nordmark TCO, 
Göran Arrius SACO, Karl-Petter Thorwaldsson LO. 
Moderator: Jens Matthiessen, EU-kommissionen. 
På engelska.

Samtal Europa: 
Om Storbritanniens roll i EU
Kl. 16.00 – 16.30
Paul Johnston Storbritanniens ambassadör i Sverige. 
Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas 
EU-kommissionen. På engelska.

Samtal Europa: 
Främlingsfi entlighet
Kl. 16.45 – 17.15
Siavosh Derakhti Unga mot antisemitism och 
främlingsfi entlighet. 
Moderator: Johan Wullt EU-kommissionen. 

Delta i EU-debatten i Almedalen!
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Misstänksam 
Stefan Löfven
avstår telefon

I veckan briserade en ny avlyss
ningsskandal då det avslöjades 
att amerikanska NSA avlyssnar 
flera franska toppolitiker, bland 
dem de tre senaste sittande pre
sidenterna.

Den franska regeringen har 
fördömt å det skarpaste och 
kallat avlyssningen för oaccep
tabel.

USA:s ambassadör i Frank
rike har kallats till landets utri
kesdepartement för att höras 
kring avslöjandena, som gjor

des av den franska tidningen 
Libération och nyhets
sajten Mediapart i sam
arbete med Wikileaks.

Uttrycker ogillande
Expressen mötte 

i fredags statsminister 
Stefan Löfven i sam
band med toppmötet 
mellan EU:s stats och reger
ingschefer i Bryssel. 

Han uttalade sig då för första 
gången om den senaste i raden 

av avlyssningsskandaler. 
– Det är självfallet att det inte 

är så vi ska agera gentemot var
andra, att vi avlyssnar varan
dra. Det är självklart. 

Tror du att du själv är avlyss-
nad?

– Det har jag ingen 
uppfattning om. Men vi 
ser till att inte använda 
telefonen.

En allmän uppmaning
Enligt statsministern 

är det viktigt att inte 
vara naiv. Han vänder 

sig till landets alla journalister.
– Modern teknik, även den 

ni sitter med här i dag, ger alla 
möjligheter för den som vill 

använda den i ett syfte som vi 
inte tycker är riktigt.

Samtidigt konstaterar Löf
ven att det är viktigt “att man 
känner tillit till varandra” i en 
öppen demokrati. 

Men vad pratar du inte om 
i telefon?
– Det är upp 

till mig att fun
dera på det. Men 
jag väljer tillfäl
len då jag inte 
har telefonen på 
mig. 

För ett par år 
sedan avslöja
des det att den 
amerikanska 
spionorganisa

tionen NSA även avlyssnat 35 
världsledare, bland dem Tysk
lands förbundskansler Angela 
Merkel.

Reinfeldt fick samma fråga 
Dåvarande statsministern 

Fredrik Rein
feldt fick frågan 
om han tror att 
han avlyssnats.

– Jag vill inte 
spekulera i om 
det har skett, sa 
han då.

Stefan Löfven 
befinner sig 
i Visby under 
morgondagen 
och på tisdag.

Statsminister Stefan Löfven undviker mobiltelefonen av 
rädsla för att vara avlyssnad.

– Vi ser till att inte använda telefonen, medger han för 
Expressen, och fortsätter:

– Jag väljer tillfällen då jag inte har telefonen på mig.

VILL INTE VARA NAIV. ”Modern teknik, även den ni sitter med här i dag, ger alla möjligheter för den som vill använda den i ett syfte som vi inte tycker är riktigt”, sade Stefan            Löfven och riktade sig till journalisterna. Foto: LISA MATTISSON

Efter skandalen i Frankrike – statsministern 
berättar om rädslan att kunna vara avlyssnad

 I ALMEDALEN

Niklas Svensson
niklas.svensson@expressen.se

Avlyssnar Barack Obamas NSA 
Stefan Löfven likt franska presi-
denter? Foto: DENNIS BRACK/ZUMA

Frankrikes president Francois 
Hollande har fördömt NSA:s 
avlyssningar. Foto: LIEN WARNAND/EPA

Viktigt att 
inte vara 

naiv.



7MÅNDAG 29 JUNI 2015

”Anna har gjort 
det väldigt bra”
När hon lämnade politiken för 
vårdjätten Aleris protesterade 
Socialdemokraterna högljutt 
och civilminister Ardalan She
karabi kallade till presskonfe
rens.

Men Filippa Reinfeldt strun
tade i kritikerna.

Och hon stortrivs på jobbet.
– Det är spännande och inspi

rerande att få arbeta på skandi
navisk nivå med att göra sjuk
vården och omsorgen bättre för 
patienter och brukare.

Hon är i Almedalen under ett 
par dagar och deltar i diskus
sioner om sjukvård, omsorg 
och ledarskap. Men partipoliti
ken har hon lämnat.

– Jag känner stor tacksamhet 
över att ha fått vara med och 
arbeta politiskt med olika spän
nande frågor i många år. Men 
det är klart att det är väldigt 
spännande att nu få vara verk

sam i ett företag, där saker – 
från beslut till handling – oftast 
går lite snabbare än i politiken.

”Tuff start för regeringen”
Hon vill egentligen inte 

recensera den rödgröna reger
ingen, men konstaterar: 

– Det är klart att det varit 
en tuff  start för en ovan reger
ingskonstella
tion. Man kan 
väl också se 
att regeringen 
inte verkar helt 
bekväm med det 
stora inflytande 
som Vänsterpar
tiet har fått.

På frågan om 
vad hon tycker 
om den kritise
rade december
överens kom mel
sen svarar hon:

– Jag säger ungefär som 
Anna Kinberg Batra och Stefan 
Löfven; landet måste styras.

Hur tycker du att Anna Kin-
berg Batra är som partiledare?
– Anna har gjort det väldigt 

bra. Även om hon var väl för
beredd så är det tufft att kas
tas rakt in i en politisk kris 
som kunde ha lett till nyval. Jag 
tycker också att Anna fått fart 
på nytänkandet i Moderaterna.

Samtidigt gör också exmaken 
och förre statsministern come
back i Almedalen på mån
dagen. Den tidigare Mledaren 
ska föreläsa om dagens bostads

utveckling 
under en mingel
kväll anordnad 
av bostadsföreta
get Panghus.

Enligt uppgift 
till Expressen 
vill inte Fredrik 
Reinfeldt svara 
på frågor om 
vare sig inrikes
politik eller sin 
efterträdare, 
statsminister 
Stefan Löfven.

Hon lämnade politiken och bytte sida.
I år är Filippa Reinfeldt superlobbyist hos vårdjätten Ale-

ris.
Samtidigt hyllar hon ex-makens efterträdare Anna Kin-

berg Batra:
– Anna har fått fart på nytänkandet i Moderaterna.

Filippa Reinfeldt hyllar M-ledaren

VILL INTE VARA NAIV. ”Modern teknik, även den ni sitter med här i dag, ger alla möjligheter för den som vill använda den i ett syfte som vi inte tycker är riktigt”, sade Stefan            Löfven och riktade sig till journalisterna. Foto: LISA MATTISSON

W Socialdemokraterna 
presenterade på sin dag 
nyheten om en satsning på 
maxtak för barngrupper 
i  förskolan och fler special
lärare och slopat LÄXrut. 
W– Inget barn ska få 
mindre lärartid, snuvas på 
skolbibliotek, sättas på 
vatten och bröd, bara för 
att en ägare ska göra vinst, 
sa Stefan 

Löfven i  sitt tal 
i  Almedalen, som han 
valde att inleda och 
avsluta med att prata 
om rasism. 
W Dagen efter deklare
rade Löfven på Expres
sens valscen att han inte 
vill stänga ner Bromma 
flygplats, tvärtemot vad 
Miljö partiets språkrör 
hade deklarerat.

Löfven medverkar i Expressens 
valstuga i morgon kl. 12.00.

 I ALMEDALEN

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Niklas
Svensson
niklas.svensson 
@expressen.se

TEXT

Det här gjorde Löfven 
i Almedalen förra året

Getingen och Löfven förra året.

D˚!

NU!

2010. Paret Fredrik och 
Filippa Reinfeldt besökte 
Alme dalen tillsammans. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Fredrik och Filippa Reinfeldt kommer båda till Visby. Men 
var för sig. Foto: SVEN LINDWALL OCH CORNELIA NORDSTRÖM
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Sverigedemokraterna väntade 
länge med att berätta vem som 
kommer att hålla tal på onsdag 
kväll men meddelade i början av 
juni att det ändå blir partileda-
ren Jimmie Åkesson.

SD-ledaren har tidigare 
använt Almedalen för att pro-
filera sig mot någon ny väljar-
grupp och bredda partiets poli-
tik från att handla om annat än 
minskad invandring.

2013 gick Åkesson till storms 
mot vad han kallade ”radikal-
feministiskt testuggande” och 
försökte lansera sig mot kvin-
nor genom att prata om arbets-
villkoren inom den kvinnodomi-
nerade, offentliga sektorn.

I fjol, valåret 2014, var fokus 
dock än en gång tillbaka på 
invandringen och partiets val-
fråga om tiggeriförbud för 
ut länningar.

Expressen kan nu avslöja att 
partiet under våren har arbe-
tat med att ta fram ett politiskt 
program för att kunna lansera 
sig som barnfamiljernas parti. 
Arbetet, som har skett på par-
tiets riksdagskansli, har ringat 
in förslag som handlar om allt 
från det ofödda barnet i mam-
mans mage till att barnet slutar 
grundskolan.

Flera helt nya förslag
I ett utkast, som Expressen 

har tagit del av, finns gamla SD-
förslag som att slopa jämställd-
hetsbonusen för föräldrar som 
delar föräldraledigheten mer 
lika, höjd föräldrapenning och 
dubblerat vårdnadsbidrag från 
dagens 3 000 kronor till 6 000 
kronor i månaden.

Men bland förslagen som disku-
terats finns också några helt nya.

Enligt en partiintern förslags-
lista framgår att partiet också 
övervägt att föreslå fler utbild-
ningsplatser till barnmorskor, 
ge båda föräldrar möjlighet att 
få ersättning för inkomstbortfall 
för att gå på ultraljudsundersök-
ning, skjuta till mer pengar till 
Socialstyrelsen för att utreda 
hur fler kan delta i föräldraut-
bildning, främja fler dagmam-
mor och öka anslagen till barn- 
och ungdomspsykiatrin.

Taktiken bakom barnfamiljs-
satsningen framgår tydligt i ett 

internt PM från SD:s riksdags-
kansli där det konstateras att 
”göra satsningar inom detta 
område är något som länge har 
varit populärt inom politiken”. 
I underlaget till den text som 
partiet kallar ”Barnprogram-
met” påstås också ”att Sveri-
gedemokraterna står för Sveri-
ges mest familjvänliga politik”.

Partiet har locket på
SD-källor berättar för Expres-

sen att satsningen är ett led 
i SD:s försök att skapa en mer 
varm och omtänksam image. 

När Expressen ringer till SD-
politiker i riksdagens social-
utskott är det locket på:

– Det är inte 
mitt område så 
det är inget som 
jag är insatt 
i överhuvud-
taget,  säger  
Per Ramhorn.

Carina Herr-
stedt, som också 
sitter i partiets 
verkställande 
utskott, säger att 
hon varit inblan-
dad i arbetet med 

att ta fram partiets barnsats-
ning.

– Vill du veta mer om rena 
innehållet så får du ringa vår 
pressavdelning. Jag vet inte vad 
som är släppt eller inte så det 
uttalar jag mig inte om, säger 
hon.

”Jag har inte hört om det”
Den tjänsteman som tagit 

fram underlaget är den politiske 
sekreteraren Mikael Eriksson. 
Hans namn står på ett speci-
ellt PM för ”Barnprogrammet” 
men när Expressen pratar med 
honom på telefon om satsning-
arna på barn och barnfamiljer 
säger han:

– Ehh... jag har 
inte hört om det 
själv. Så jag vet 
inte. 
Vaddå, har du inte 
varit in blandad  
i arbetet?

– Var har du 
fått tag på den 
informationen. 
Vem säger det?, 
säger Eriksson 
och lägger på 
telefonluren.

I ALMEDALEN

David Baas
david.baas@expressen.se

Här är förslaget som Jimmie Åkesson försöker vinna 
Almedalsveckan med.

Expressen kan i dag avslöja att SD vill bli barnens parti  
– genom att lansera ”Barnprogrammet” på partiets dag 
under Almedalsveckan.

– Det uttalar jag mig inte om, säger Carina Herrstedt, SD-
ledamot i socialutskottet och ledamot i partiets verkställande 
utskott, när Expressen ställer frågor om Almedalssatsningen.

JOHANSSON: DE BORDE GØRA MER

Morgan Johansson uppskattar 
att 75 procent av hans arbetstid 

läggs på migrationsområdet. 
Han säger att den största 

utmaningen hittills som minis-
ter har varit just migrationsfrå-
gorna. Att hantera att vi får fler 
asylsökande än vi fått på 20 år. 

Morgan Johansson efterlyser 
att fler EU-länder tar emot fler 
flyktingar. 

– Vi klarar inte av det här 

själva. Fler länder måste ta 
ansvar.

Morgan Johansson nämner 
länder som Polen, Ungern och 
Storbritannien, som han anser 
borde göra mer.  

Rebecka Martikainen
rebecka.martikainen@expressen.se

Morgan Johansson (S) justitie- och migrationsminister 
skickade i går ett skarpt budskap till de länder i EU som 
han anser tar emot för få flyktingar. 

– Alla länder i EU måste dela på ansvaret, sa Morgan 
Johansson från Expressens valstuga. 

Niklas Svensson och Morgan 
Johansson. Foto: LISA MATTISSON

 Carina Herrstedt.  Foto: ROGER VIKSTRÖM

…men ingen i partiet vill kännas vid förslaget från SD:s egna PM

SD satsar på  
att bli det nya 
barnpartiet…

”BARNPROGRAMMET”. Här är Sverigede-
mokraternas egna PM och politiska program 
som handlar om hur de ska profilera om sig 
till barnfamiljernas parti.

SD:S 
DOKUMENT

”Han som inte syns i den 
stora barngruppen eller 

hon som har ont i magen av 
en stressad familjesituatu-

ion. Det är för dessa och 
alla andra barn i Sverige 
som detta program har 

arbetats fram.”

”Det bör vara möjligt för 
blivande föräldrar att 

fastställa faderskapet 
under graviditeten.”

”Sänk den lagstadgade 
deltidsrätten från 

75% till 50%.”
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S˚ VARMT BLIR DET I ALMEDALEN UNDER VECKAN

2 Anders 
Ygeman, 45
Inrikesminister

MMPunkarenMfrånMHagsätraM
ansvararMförMordning,MsäkerhetM
ochMkrisberedskap.MEnM
M”blåljus-post”,MsomMhanMsjälvM
säger.MEfterM30MårMiMskugganMavM
andraMärMhanMnuMsjälvMtoppolitikerM
–MochMenMmanMviMallaMmåsteMlitaM
på.M

3 Karl-Petter 
Thorwaldsson, 50 
LO-ordförande

MMHetareMänMhetastM–MiMAlmedalenM
också.MIMsambandMmedMS-kongres-
senMförMnågraMveckorMsedanM
konstateradeMExpressensMpoli-
tiskaMkommentatorMK-GMBergströmM
attM”Kålles”MtalMvarM”detMbästaMtalM
jagMhörtMenMsvenskMpolitikerMhålla”.M
DärMsnackarMviMhögtMbetyg.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Niklas Svensson Politiker

1  Annika Strandhäll, 40
Socialförsäkringsminister

MMEnMstjärnaMsägerMallaMdeMsomMjobbarMmedMhenne.MOchMdeMsomMjobbatM
medMhenne.MOchMdeMsomMvillMjobbaMmedMhenne.MIMdagMkommerMhonMtillM
ExpressensMvalstugaMpåMHamngatanM3MförMenMutfrågning.MFöljMminis-
ternMpåMTwitter:M@Strandhall.

Almedalen kokar och det fina 
vädret var på allas läppar under 
söndagen. Solen ser ut att ha 
parkerat över Gotland och Visby 
under hela Almedalsveckan, 
även om det ser ut att kunna bli 
mulet under delar av måndagen.

Därefter väntar, enligt SMHI, 
strålande sol resten av veckan.

Två Almedalsbesökare som 
njutit av det fina vädret är Mag
dalena Szeszo, 28, och Moa Bör
jesson, 32, som båda två arbetar 
på Swedavia. 

– Vädret har varit fantastiskt, 
även om vi mest har jobbat. Vi 
har försökt njuta på luncherna, 
säger Magdalena Szeszo.

Drack öl på Kallbadhuset
Efter flera timmars slit gick 

de under söndagen tillsammans 
med sina kolleger till Kallbad
huset för att dricka öl. 

Dessutom har de hunnit unna 
sig var sin glass.

Men om det blir något bad är 
än så länge oklart. 

Annars väntar mest jobb för 
de båda arbetskollegerna, som 
stannar till på tisdag. 

– Vi ska mingla mest under 
morgondagen och träffa kun
der. Många av dem har aktivi
teter här i Almedalen. Alla är 
på fantastiskt gott humör, det 
är underbart, säger Magdalena 
Szeszo.

Och kanske, kanske vågar de 
sig ner till havet för att ta ett bad.

– Jag har badat här tidigare, 
men då var det kallt, så jag är 
inte jättesugen, säger Magda
lena Szeszo. 

– Jag är lite sugen på att bada 
ändå, säger Moa Börjesson.

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

DetvackravädretgjordeAlmedalsveckansförstadagtillen
riktigsolfest.

OchvärmenochsolenäriVisbyförattstanna.
–Allaärpåfantastisktgotthumör,detärunderbart,

sägerMagdalenaSzeszo.

SOLNJUTARE.SagaEnqvist,11,ochEnglaEnqvistfårenkramavGetingen. Foto: SVEN LINDWALL

Räkna med fint Almedalsväder 

S lklart besked: 
veckan blir varm

HUR NJUTER DU  
AV DET VACKRA  
VISBYVÆDRET?

M˚NDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG Se baksidan  
för uförligare 

 väderrapporter13  °C–17°C 13  °C–18°C 12  °C–21°C 13°C–21°C 16°C–23°C13  °C–17°C

SAGAENQVIST,11,ochENGLA
ENQVIST,9,njötavdetvackravädret
ochvillegärnaträffaGetingen.

’’ Det är verkligen jättefint. 
Man är mycket gladare när 

det är varmt ute. Vi har badat och 
spelat minigolf  och ätit glass.

LARS-ERIKBENNECK,
67,ochMARGARETA
BENNECK,66,bor
iVisbyochvaruteföratt
lyssnapåAnnieLööfstal.

’’ Vädret är toppen. 
Det betyder 

mycket att det är 
varmt, framför allt den 
här veckan. Senare ska 
vi nog gå och äta glass. 

MAGDALENASZESZO,
28,ochMOABÖRJES-
SON,32,hadejustvarit
påKallisochdruckitöl
medsinaarbetskolleger.

’’ Vi är inte helt 
ense om det blir 

något bad eller inte än. 
Vi stannar fram till på 

tisdag så 
vi får se. 
Men 

vädret är verkli
gen helt fantastiskt. 

”Vädret är 
verkligen 

 fantastiskt”

GOOGLECHEF FICK SMAKA P˚ GOTLANDSSOLEN

Det är första gången han är i 
Almedalen och representerar 
Google. Anders Berglund tog en 

längre lunch och fick sig en bra 
sommarbränna.

– Det är Gotlandssolen, skojar 

han och berättar sedan att han  
lätt blir solbränd efter en skidse
mester för något år sedan.

– Sen den dagen bränner jag 
mig lätt i ansiktet, säger Anders 
Berglund som noterat att digita
lisering är ett hett ämne i årets 
Almedalen.

Inom en snar framtid kommer 
allt vara uppkopplat – och då 
måste Sverige hänga med.

– Vi tycker att man ska flytta 
fram positionerna för att fort
sätta vara ledande.

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

GooglesSverigechefharlandatiVisby.
Förstadagenbrändehansigisolen.
–Jaghadeenlånglunchochglömdesolkrämen,säger

AndersBerglund.

AndersBerglundbrändesigförsta
dagen. Foto: SVEN LINDWALL
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HETA
LISTAN
med ekonomireporter
Fredrik Sjöshult

1 Anna-Karin Hatt, 42
vd Almega

MMEx-ministernMvarMhettMeftertraktadMnärMtjänsteföretagensMbransch-
organisationMbehövdeMenMstarkMröst.MHattMharMunderMfleraMårMformuleratM
C-politikenMochMvarMenMavMarkitekternaMbakomMRUT.MNuMfortsätterMhonM
drivaMdenMfråganMochMandra,MmenMlämnarMrollenMsomMviceMordförandeM
bakomMAnnie LööfMiMCentern.

2 Elisabeth Thand 
Ringqvist, 44
Ordförande Riskkapital föreningen

MMDenMföreMdettaMcenterprofilen,M
somMblandMannatMjobbadeMförM
Maud OlofssonMiMnäringsdeparte-
mentet,MlyfteMorganisationenM
Företagarna.MNuMtarMhonMnästaM
stegMsomMspråkrörMförMdeM
beMspottadeMriskkapitalisterna.M
ThandMRingqvistMsynsMmycketM
iMAlmedalsMprogrammet.

3 Claes 
Hemberg, 48
Sparekonom Avanza

MMNärMhelaMVisbyMskrekMefterMenM
analysMavMdetMgrekiskaMeuro-
kaosetMlandadeMHembergMväl-
tajmatMsomMenMavMdeM
förstaMekonomernaM
–MochMsomMvanligtM
kundeMhanMpåMbegripligM
svenskaMredaMutMvadMeurokrisenM
innebärMförMsvenskaMplånböcker.

Närings-
liv

Kris-
förklarare

Bland de namnkunniga: magasins
drottningen Amelia Adamo, Lisbeth 
Palme med sönerna Mårten och 
Joakim, Petter och Gunhild Storda

len, program ledaren 
Fredrik Wikingsson med 
Johanna Swanberg (journalist), före 
detta statsminister Ingvar Carlsson 

med hustru Inger samt Expres
sens vd Gunilla Herlitz.

– Jag hoppas det blir lika 
trevligt som det bru
kar vara med bra semi
narium och trevligt mingel med 
mycket spännande folk, som tycker 
att det är roligt att prata och utbyta 

erfarenheter, säger lands
hövding Cecilia Schelin Seide
gård till Resumé.

Swedbanks vd Michael 
Wolf  är också uppsatt 

med respektive. Tidigare i våras 
bekräftade Kristin Kaspersson att 
hon och Wolf  är ett par.

Landshövdingen bjuder på en av veckans hetaste  
fester. 530 är inbjudna i kväll och Resumé kan avslöja 
listan.

Wolf kommer.

Expressen den 17 maj.

Kommer Kaspersen?

WOLF P˚ NAMNKUNNIG MINGELGÆSTLISTA

Du kan enkelt ställa om 
startsidan på din Expres
senapp till vår specialsajt 
om Almedalen och få alla 
de senaste nyheterna direkt 
i din mobil. Alexandra Pasca
lidou önskar sig egentligen en 

assistent för att hålla koll på 
sitt schema. Men i brist på det 
använder hon appen.

All hjälp är välbehövlig
– Det är väldigt skönt för jag 

har hittat vissa av mina upp

drag genom Almedalsappen. 
All hjälp jag kan få här är väl
behövlig.

Vad har du annars för tips 
för att hantera ett full-
späckat schema under 
Almedalen?
– Kissa ofta, drick mycket 

och påminn dig själv om att det 
är otroligt roligt att vara här!

Elisabeth Lidén
elisabeth.liden@expressen.se

Med Expressens app får du snabbt koll på allt det 
senaste under politikerveckan. Alexandra Pascalidou 
är en av alla som laddat ner den.

– Den är en otroligt bra hjälpreda, säger hon.

Få full koll med Expressens Almedalsapp

Se till att vara  
uppdaterad 
hela veckan
a

S˚ HÆR GØR DU!
LaddaMnedMellerMuppdateraM
Expressen-appen.MDuMhittarMappenM

genomMattMgåMinMpåMexpressen.se/
iphoneMellerMexpressen.se/androidMiMdinM
telefon.M

ÖppnaMappenMochMgåMinMpåMvalfriM
artikelMomMAlmeda-

len.MTryckMpåMknappenM
iMtoppmenynMförMattMgåM
inMpåMAlmedalen

TryckMpåMknap-
penM”VäljM

AlmedalenMsomMstart-
sida”

DuMharMnuMExpres-
sensMAlmedalen-sajtM

somMstartsidaMiMappen.MDuM
kommerMfortfarandeMåtMres-
tenMavMExpressensMinnehållM
iMlänkarnaMiMtoppmenyn.

Så byter du tillbaka 
m HögstMuppMpåMvarjeMsidaM
iMappenMfinnsMenMsvartMrutaM
medMtextenM”BytMstartsida”.M
TryckMpåMdenMtexten.
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HJÆLPREDA. I brist på en assistent använder Alexandra Pascalidou Expressens app 
i Almedalen. Foto: ELISABETH LIDÉN  



DET ÄR 
INSIDAN 
SOM RÄKNAS.

Det är inte bara människor som utsätts för orimliga skönhetsideal.
Mellan 15 och 30% av alla frukter och grönsaker som odlas idag sorteras bort 

på grund av sitt utseende, och en hel del slängs. Det här tycker vi är tokigt. 
(Speciellt med tanke på att 4 av 5 svenskar äter för lite frukt och grönt.) Så i höst 

börjar vi sälja ”fula” frukter och grönsaker i våra största butiker. Lika goda och 
nyttiga, och med ett lägre pris. Och vi kommer göra mycket mer framöver.
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Här är Annie Lööfs råsopar mot alliansen.
C-ledaren – som kan se sig som statsminister vilket 

skulle utmana Anna Kinberg Batra om alliansledarposten 
– var kritisk mot borgerligheten.

Nu kräver hon uppryckning:
– Alliansen behöver utvecklas för att inte avvecklas, 

sade Annie Lööf i sitt Almedalstal. 

C-ledaren Annie Lööf  var först 
ut bland Almedalstalarna när 
hon höll tal i går kväll. Förvän-
tat var att hon skulle rikta kri-
tik mot statsminister Stefan 
Löfven, men ännu mer tid lade 
hon på att kritisera den egna 
borgerligheten – och kräva ny 
energi i allianssamarbetet.

– Alla fyra allianspartier 
behöver idéutvecklas, både 
enskilt och tillsammans, sade 
Lööf.

Bitande kritik riktade hon 
mot en av hörnstenarna i det 
tidigare borgerliga samarbetet 
under regeringsåren – den eko-
nomiska politiken och framför 
allt jobbpolitiken:

– En ny borgerlig jobbpoli-
tik behöver vara mer än bara 
jobbskatteavdrag och en budget 
i  balans.

Planerar för grön tillväxt
Men det är inte bara inom 

jobbpolitiken som borgerlig-
heten behöver en rejäl uppryck-
ning enligt Lööf. Hon menar 
också att allianspartierna måste 

”sluta ducka och ta klivet från 
avbytarbänken” inom miljö-
politiken och ”återupprätta 
tron på valfriheten”.

Lööf  punktade också 
upp fyra frågor för hen-
nes borgerliga framtids-
plan:
4 Fri företagsamhet för fler 

jobb.
4 Grön tillväxt.
4 Kamp för valfrihet och 

mångfald.
4 Öppenhet mot omvårlden

Svaret: ”Statsminister”
Tidigare under söndagen, när 

hon gästade Aftonbladets tält i 
Almedalen, fick Annie Lööf  
”antingen eller”-frågan: stats-
minister eller näringsminister?

– Statsminister, svarade Lööf  
omedelbart och tillade sedan:

– Men gärna näringsminis-
ter. Det spelar liksom ingen roll.

Den som ser sig som framtida 
borgerlig statsminister gör där-
med också anspråk på att leda 
alliansen. Men när Expressen 
ville ställa frågan till M-ledaren 

Anna Kinberg Batra om C-leda-
ren utmanar henne som allians-
ledare ville hon i går kväll inte 
ge några kommentarer.

Moderaternas partisekrete-
rare Tomas Tobé säger däremot:

– Vad jag förstår så svarade 
Annie Lööf  att hon både kunde 
tänka sig att bli statsminister 
och näringsminister. Det ser jag 

i grunden inte att det är nåt 
problem med.
Så Anna Kinberg Batra är 
fortsatt alliansledare?

– Moderaterna är det 
största partiet inom 

alliansen. Och precis som 
Annie Lööf  sa när Anna Kin-
berg Batra tillträdde så ser hon 
fram emot att Anna Kinberg 
Batra ska bli nästa statsminis-
ter, säger Tobé som tillägger:

– Jag 
tycker 
att det är 
positivt 
att Annie 
Lööf  sig-
nalerar att 
hon vill 
väldigt 
starkt att 
vi gemen-
samt inom 
borger-
ligheten 
arbetar 
fram  ny 

politik för att mötas Sveriges 
framtidsutmaningar.

Vill stärka borgerligheten
Expressen träffade Annie 

Lööf  efter hennes tal i går kväll.
När man lyssnar på ditt tal 
känns det som att du vill sätta 
reform agendan för alliansen. 
Du säger att ni behöver gå 
från vilsenhet till en borgerlig 
reformagenda. Ska man se det 
här som en uppmaning till eller 
en utmaning av Anna Kinberg 
Batra?
– Nej, det är en uppmaning 

till oss alla fyra att se till att 
skapa en agenda tillsammans 
med övriga organisationer 
och människor som stöder en 
borgerlig regering. Det här 
är ingen vare sig utmaning 

eller upp-
maning 
till 
någon 
utan det 
handlar 
om ett 
gemen-
samt 
ansvar 
vi har för 
att stärka 
 alliansen 
och 
borger-
ligheten.

Annie Lööf öppnar upp för att bli statsminister – och 
kritiserar borgerliga samarbetet: ”Behöver utvecklas”

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

Uppvärmningen
m Lättrallad popmusik fram-
förd live från scenen. Bland 
annat låtar av Håkan Hell-
ström, Katy Perry och Jakob 
Karlbergs radiohit ”Fan va bra”. 
CUF:arna framme vid scenen 
tjoade.

Publiken
m Stor – 2 600 åhörare – och artigt 
applåderande publik, förutom en 
skrikande kvinna som tyckte att SD 
är bästa parti. Starkast applåd fick 
Lööf när hon sade att hon aldrig 
kommer att vika en tum från att 
försvara det öppna samhället. 

Attackerna
m Statsminister Stefan 
Löfven fick sig några förut-
sägbara smockor. Mer 
intressant var däremot att 
C-ledaren uppehöll sig ännu 
mer med kritik mot alliansen 
– och behovet av förnyelse.

Annie Lööf 
inleder med 
en historisk 
referens, och 
berättar om de själv-

ägande böndernas kamp mot statlig 
klåfingrighet. En strålande inledning 
som fångar Centerns ideologi och 
skapar den högtidliga stämning som 

ett Almedalstal ska ha. Sedan 
sänks kvaliteten. Talet tyngs 
av  språklig fantasilöshet, med 

många nötta fraser. Uttryck 
som att lämna avbytarbänken, 

vara klädd i gåbortkostymen 
och stå med mössan i hand är 
välbekanta, men söver 
 samtidigt publiken. 

Framförandet är statsmanna-
mässigt, säkert och värdigt. Ibland får 
man dock känslan att hon tror sig tala 

inför åhörare som är lite lång-
samma. Vid retoriska darlings 

som ”stängt på grund av 
socialism” är hon lite väl 
angelägen om att fyndigheten 

verkligen ska gå fram.

KARIN OLSSONS RETORIKBETYG: 123412341234
Expressens kulturchef betygsätter talarnas insatser på Almedalsscenen.

BERÆTTAR OM 
BONDEKAMP

SAKNAR 
SPR˚KLIG 
FANTASI

ALLIANS-
DISSEN

IALMEDALEN

David  
Baas
david.baas 
@expressen.se

TEXT

Hanna 
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

Sven  
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

TEXT FOTO

Kinberg Batra.
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K-G Bergström:  
Lööf har vad som 
krävs för att bli 
 alliansens drottning
Annie Lööf är inte direkt någon eldande folktalare. 
Ändå har hon utvecklats som politisk talare. 
I   början var hon en halv katastrof retoriskt. Det var 
klyschor och politisk snömos mer än konkret 
 politik. 

Vid ett tillfälle just här i Almedalen talade hon 
dessutom så långsamt att till och med en kalixbo 
skulle ha framstått som en retorisk blixt. Jag vet 
eftersom jag själv kommer från den bygden.

Men nu uppträder Lööf  med en helt annan säkerhet och 
auktoritet. Nu är det fakta och konkretion som gäller. Däre
mot skulle det inte skada med åtminstone något försök till 
lustighet. Hon borde hyra in Göran Hägglund som konsult. 
Partiet har ju gott om pengar.

Men självförtroendet gör också att hon törs föra fram 
obekväma budskap. Hon är fortfarande alliansens 
 invandringsvänligaste partiledare. Likaså den som värnar 
mest om valfrihet. Många andra borgerliga politiker blev 
skotträdda efter den rödgröna oppositionens befogade 
kritik av avarter i privat välfärd. Men inte Annie Lööf. Nu sa 
hon med adress till de övriga:
Borgerligheten behöver återupprätta tron på valfrihet
Och lanserade raskt ett förslag som har alla utsikter att 

bli populärt bland 
äldre. Alla över 75 år 
ska varje månad ha 
rätt att få hjälp ett 
antal timmar med vad 
de än behöver. 

Centerledaren  tordes 
också tala om något 
som närmast varit 
borgerligt tabu i ett 
år. Sänkta skatter. 
Hon vill nu höja grän
sen för statlig skatt. Det som alliansen försökte göra 2013 
i regeringsställning, men som fälldes av oppositionen. Det 
ironiska är att de borgerliga skulle ha kunnat ha genom
fört höjningen av gränsen redan om de velat och vågat. 
Det blev ju deras budget som vann i höstas. Men där fanns 
inget förslag om höjd så kallad brytpunkt. Vi prioriterade 
det inte, sa flera Alliansföreträdare igår. Jag förstod att det 
i huvudsak berodde på att de var rädda för att sänka skat
ter i   höstas.

Men det stora utspelet handlade om grön skatteväxling – en 
gång Miljöpartiets favoritidé. Alltså sänkt skatt på arbete 
och höjd på miljöskadlig verksamhet. På senare år har MP 
mest ägnat sig åt grön skattehöjning eller röd som Annie 
Lööf  kallar det.

Nu vill C slopa arbetsgivar
avgiften för enmansföretags 
första anställning upp till 180 000 
kronor i lön och i två år. Det 
finansieras med höjd skatt på 
kemikalier i  elektronik och golv 
till exmepel.

Reaktionen från både S och MP 
var oväntat lite avvisande. Det 
skulle inte förvåna mig om de 
rödgröna gör upp med Centern 
i  den frågan
Jag tror inte att Annie Lööf  

skulle förlora på en sån 
 upp görelse. Hennes avoghet 
mot  S är så etablerad att hon har 
råd.

Annie Lööf  har personliga 
förutsättningar att bli alliansens 
drottning. Frågan är bara om 
hennes och partiets inopportuna 
invandringspolitik och vurm för 
valfrihet i välfärden är ett hinder. 
I varje fall i nuvarande stäm
ningsläge.

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

POLITIK

SÖNDAG: 
Annie Lööf.

MÅNDAG: 
Stefan Löfven.

TISDAG: 
Ebba Busch Thor.

ONSDAG: 
Jimmie Åkesson.

TORSDAG: 
Gustav Fridolin.

FREDAG: 
Anna Kinberg Batra.

LÖRDAG: 
Jonas Sjöstedt.

SÖNDAG: 
Jan Björklund.

Humorn
m Annie Lööf skämtade 
inte. Alls. Inte ens när hon 
med repliken – ”det är 
tydligen fler som vill hålla 
tal” – försökte vifta bort 
kvinnan som skrek om SD 

fick C-ledaren några skratt.

Øverraskningarna
m Lööfs alliansinterna kritik kän-
des ny. Dessutom passade hon på 
att presentera ett nytt förslag om 
att alla som är över 75 år ska ha 
rätt att få hjälp ett antal timmar 
varje månad – utan att få det 
prövat hos kommunen.

ALLIANS- 
DISSEN

Hon tordes 
också tala 

om något som 
närmast varit 
borgerligt tabu  
i ett år.

FØRST P˚ SCEN. Annie Lööf 
talade inför cirka 2 600 perso-
ner i Almedalen i går kväll.
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16.00
Frågas ut av Afton
bladets Lena Mellin 
och Malvina Britts.

...och här  
gick Lööf på 

skatt-attack
Annie Lööf kickade i gång årets Almedalsvecka med 
förslag på slopad arbetsgivaravgift för enmansföretag 
samt sänkt skatt för medelinkomsttagare. 

Samtidigt gav sig Centerledaren på Jonas Sjöstedt 
om Greklandskristen. 

– Det är helt häpnadsväckande att Jonas Sjöstedt 
tar en sådan ansvarslös regering i försvar, säger Lööf. 

Annie Lööf  inledde dagen 
i Stockholm och hos Malou 
von Sivers i TV4:s ”Nyhets-
morgon”. Direkt efteråt flög 
hon från Arlanda till Visby 
och Almedalen där hon 
klockan 14 på eftermidda-
gen höll en presskonferens 
om partiets nya förslag: grön 
skatteväxling för 4,2 miljar-
der kronor. 

Vill sänka skatter
Bland annat ska en kemi-

kalieskatt dra in pengar för 
att kunna erbjuda enmans-
företagare en slopad arbets-
givaravgift för första anställ-
ningen – för den anställde 
som har en lön på upp till 
180 000 kronor per år upp 
till två år. Dessutom vill par-
tiet höja brytpunkten för stat-
lig inkomstskatt med en fem-
hundring. Det berör perso-
ner som tjänar mer än 36 900 
kronor. 

– För oss handlar det om 

att få fler jobb och fler arbe-
tade timmar. Vi har en rad 
olika förslag. Vi sänker skat-
ten för både undersköterskan 
och metallarbetaren. Och vi 
sänker skatten för små före-
tag och för att få flera jobb. 
För att stärka svensk konkur-
renskraft är det också viktigt 
att uppmuntra människor 
som ligger i mellanskiktet 
som har medelinkomster  
– som programmerare, ingen-
jörer,  att 
uppmuntra 
dessa, säger 
Annie Lööf.

Dessutom 
vi l l  par-
tiet lansera 
extratimmar 
till alla över 
75 år. Det 
kan handla 
om hjälp 
med hand-
ling, gardi-
ner, städning 

eller annat som ska kunna 
erbjudas de äldre utan krav 
på biståndsbeslut från kom-
munen. 

Kritiserade Sjöstedt
Centerledaren gick också 

hårt ut mot Vänsterledaren 
Jonas Sjöstedt som under 
söndagen gick ut och försva-
rade Greklands regering. 

– Det är helt häpnadsväck-
ande att Jonas Sjöstedt tar 
en sådan ansvarslös reger-
ing i försvar. Man har haft 
möjlighet att göra upp med 
institutionerna och EU 
under hela våren och man 
trodde att man var på väg nu 
inför tisdagens avgörande 
datum. Och då väljer man 

att helt ovän-
tat enligt 
alla bedö-
mare utlysa 
en folkom-
röstning och 
välja att ensi-
digt lämna 
detta. Att 
Jonas Sjö-
stedt ensi-
digt försva-
rar detta är 
för mig en 
gåta. 

CENTERLEDARENS
HEKTISKASCHEMA

08.45
Intervjuas av Malou von Sivers i TV4:s ”Nyhetsmorgon” 
om integration, sina siffror, svenskhet och hur hon och 
maken ska dela upp sin föräldraledighet. 

19.00
Annie Lööf håller ett tal som inleds med en 
tillbakablick mot Centerpartiets historia, 
 fortsätter med en rejäl skopa självkritik mot 

alliansen och siktar sen in sig på statsministern. 

11.25
Centerledaren landar 
på Visby flygplats. Med 
sig har hon glatt 

humör, fokus på grön skatteväxling och 
bekväma skor.

 I ALMEDALEN

Hanna
Jakobson
hanna.jakobson 
@expressen.se

TEXT

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

FOTO

Idéfylld centerledare landade på ön: 
4 Grön skatteväxling 4 Hjälp till äldre

13.15 15.30Svarar på 
frågor i  radions 
”P4 Extra”.

Utfrågning i 
SVT:s ”Rakt 
på” med 

Margit Silberstein.

Femens
grundare
omringades
avpoliser
Förra året greps Femens 
svenska grundare Jenny 
Wenhammar under Fredrik 
Reinfeldts tal.

I år punktmarkerades 
hon av ett gäng poliser 
under Annie Lööfs tal. 

– Det kom minst sex 
stycken som omringade 
mig och satte sig ned och 
frågade om jag kände igen 
dem, säger Wenhammar. 

Under förre statsministern 
Fredrik Reinfeldts Almedals-
tal förra året greps flera 
Femen-aktivister efter att ha 
blottat brösten och försökt ta 
sig upp på scenen. Svenska 
grundaren Jenny Wenham-
mar var en av dem som greps 
men hon släpptes senare 
samma natt. 

I år är hon tillbaka 
i  Almedalen och berättar 
hur hon söktes upp av flera 
poliser under Centerledaren 
Annie Lööfs tal. 

– Det kom minst sex 
stycken som omringade mig 
och satte sig ned och frågade 
om jag kände igen dem. Det 
gjorde jag inte men de sa att 
de kände igen mig. De sa att 
de skulle sitta där med mig 
och ställde lite frågor, säger 
hon.

Hade du tänkt göra något 
under talet?
– Det är intressant för mig 

att titta och se hur det fung-
erar under avspända former 
till en annan gång, säger hon.

Har ni någon planerad 
aktivitet?
– Det skulle jag inte säga. 

Polisen bekräftar
Wenhammar, som 

tidigare varit aktiv 
inom Miljöpar-
tiet, säger att hon 
är i  Visby framför 
allt av privata skäl. 
Hon är nu åtalad 
för ännu en mani-
festation under 
islamfientliga 
Pegidas demon-
stration i  Malmö   
i vintras. 

Polisen 
bekräftar att 
”civila enhe-
ter” kontaktat aktivis-
ter från Femen. 

– Vi har ju träffat på akti-
vister men att omringa har 
vi inte gjort. Men vi har varit 
framme och pratat med dem 
och sagt hej och så vidare 
under treviga förhållanden, 
säger Peter Matilainen, polis-
insatschef  Almedalen.

HannaJakobson
hanna.jakobson@expressen.se

 Jenny Wenhammar.



CERTIFIERADE PROFILKLÄDER

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

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

CERES-0201

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

Vänd dig till oss när du bestämt dig för att göra skillnad:
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230 SOLDATER  TILL ØN

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

deltagare  och debatter.

ALEXANDRA 
 PASCALIDOU, 44 år, 
journalist och debat-
tör om utvecklingen  
i EU.

Kaoset  
i Grekland 
har nu över-
gått i någon 
typ av tragedi 
där ingen vet 
vad som hän-
der i morgon.�

MAGNUS EK, 21 år, nyvald 
Cuf-ordförande.

Cuf kan vara 
mer för indivi-
duell frihet än 
Centern.

MARITA ULVSKOG, 63 år, 
EU-parlamentariker, S.

Titta på Finland! 
Varför tar de 
inte emot fler 
flyktingar?SNACK

från valstugan

OROAD. Cecilia Schelin Seidegård, 61 år, Gotlands landshövding i Expressens valstuga. Hon säger att hon känner en oro, men är glad att det nu finns en permanent militär   trupp på Gotland.  Foto: LISA MATTISSON
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MORGAN JOHANSSON, 45 år, justi-
tie- och migrationsminister.

Det var inte så 
länge sedan 
Sverige tog 
emot flyk-
tingar från 
Polen.

CLAES HEMBERG, 47, spar-
ekonom om att Grekland är på 
väg att lämna eurosamarbetet.

Äntligen!

230 SOLDATER  TILL ØN DAGENS GÆSTER 
I VALSTUGAN – SE 
P˚ PLATS ELLER P˚

…och här är morgondagens program

10.00 	 Raka svar med Annika 
 Strandhäll (S) 
10.30		 Raka svar med Åsa Regnér (S)	
10.45 	 Duell: Vad ska vi göra åt tiggeriet?	

Åsa Regnér (S), barn-, äldre- och jämställdhets-
minister och Tomas Tobé (M) partisekreterare. 

11.15		 Raka svar med Mikael Sjöberg
Generaldirektör, Arbetsförmedlingen. 

11.30	 Gröning möter
Birger Lycken, pr-konsult, Westander och Carl-
Fredrik Jaensson, Prime.

12.00		Duell: MP eller C – vilka är bäst 
 på klimatpolitik?

Fredrick Federley (C) EU-parlamentariker och 
Stina Bergström (MP) miljöpolitisk talesperson. 

12.30	 K-G analyserar 	
K-G Bergström, politisk kommentator, Expressen.

13.00		Raka svar med Sven-Erik Bucht (S)	
13.30		Raka svar med Annie 

Lööf (C)
14.00 	Fokuserat: Hållbarhet

Åsa Westlund (S) riksdags-
ledamot och Helena Lindahl 
(C) riksdagsledamot, Torsten 
Jansson, New Wave.

14.30		Raka svar med Mikael 
Damberg (S)

15.00		Raka svar med Carin Jämtin (S)
15.30 	Raka svar med 
Carola Lemne
Vd Svenskt näringsliv. 

16.00 	Raka svar med 
 Thomas Bodström
16.30		Raka svar med Åsa 
Romson (MP)
17.00	 Raka svar med 
Lars Adaktusson (KD) 
17.30 	 Raka svar med 
Sverker Göranson
Överbefälhavare. 

Apropå hur han har försökt 
övertyga en polsk statssekrete-
rare att även Polen måste ta 
emot fler flyktingar.

Landshövdingen: ”Vi vet att vi säkerhets-
politiskt är en viktig fläck i Östersjön”

Det är ett soligt i Visby och tusen-
tals makthavare har samlats på 
Gotland för Almedalsveckan. En 
viktig fråga i år är hur Sveriges 
framtida försvar ska se ut och 
hur Gotland ska skyddas vid en 
eventuell invasion.

”Känner en oro”
Förra veckan avslöjade Cepa-

rapporten The Coming Storm att 
Ryssland i mars övade invasion 
av Gotland, Åland och Bornholm 
med 33 000 soldater. Intresset för 
Gotland är strategiskt för att hin-
dra Nato-styrkor från att komma 
till undsättning om Ryssland går 
in i Baltikum. Gotlands lands-
hövding blev inte förvånad när 
den ryska övningen avslöjades.

– Det är klart att vi vet att vi 
säkerhetspolitiskt är en viktig 
fläck i Östersjön. Det har alla 
andra förstått också, säger hon.

Vad känner man då om man bor 
på Gotland?
– Det är klart att man känner 

en oro, men man är glad ändå att 
våra politiker gemensamt har 
kommit fram till att det är en 
säkerhetspolitisk risk att inte ha 
ett försvar på Gotland.

Riksdagen har beslutat att ha 
230 soldater på Gotland. Något 
som landshövdingen inte anser 
räcker.

– Men vi får i alla fall ett per-
manent försvar, säger Cecilia 
Schelin Seidegård och tillägger:

En militär närvaro med ett 
stridsvagnskompani och ett 
mekaniserat kompani med 230 
anställda soldater är en viktig 
markering, betonar också för-
svarsminister Peter Hultqvist.

– Man kan alltid diskutera vad 
som är den absolut rätta nivån 
men nu har vi bestämt oss för att 
satsa en miljard kronor här och 
det är rätt så rejält, säger han.

Nyligen meddelade USA att 
man skickar 250 
stridsvagnar, artil-
leripjäser och 
annan material 
till Baltikum och 
tre andra europe-
iska länder, för att 
visa krafttag mot 
Rysslands provo-
kationer, som USA 
uttryckte det. 

– Vi behöver 
amerikansk när-

varo i Europa. Det är nödvändigt 
för att balansera den här mycket 
utmanande situationen, säger 
Peter Hultqvist.

I sin tur svarade Ryssland med 
att utöka kärnvapenarsenalen 
med 40 interkontinentala ballis-
tiska missiler.

”Det är allvarligt”
Försvarsministern säger att 

det nu är viktigt att EU och 
Nato håller ihop för att markera 
att situationen är oacceptabel. 
Sanktionspolitiken mot Ryss-
land måste också kvarstå, beto-
nar han.

– Det är allvarligt att Ryssland 
hela tiden talar om sitt kärnva-
peninnehav och säger att de ska 
utöka sitt kärnvapen innehav. Jag 
tycker att det är oroväckande och 
mycket utmanande.

Behöver vi oroa oss för att 
Gotland blir ett nytt Krim?
– Nej, jag spekulerar ingen-

ting i sådana 
saker. Jag bara 
konstaterar att 
situationen vi 
har i dag gör 
det nödvändigt 
att ha en perma-
nent närvaro av 
svensk militär 
trupp på Got-
land. Det har vi 
beslutat i riks-
dagen och det 

OROAD. Cecilia Schelin Seidegård, 61 år, Gotlands landshövding i Expressens valstuga. Hon säger att hon känner en oro, men är glad att det nu finns en permanent militär   trupp på Gotland.  Foto: LISA MATTISSON

10.00 Raka svar med Anders Ygeman (S) inrikesminister. 
10.30 Raka svar med Ibrahim Baylan (S) energiminister. 
11.00 Gröning möter Björn Rosengren (S), ex-minister och rådgivare 
Kinnevik och Johan Hakelius, journalist. 
11.20 Raka svar med Acko Ankarberg Johansson (KD) partisekreterare. 
11.40 Raka svar med Alice Bah Kuhnke (MP) kultur- och demokratimi-
nister. 
12.00 Raka svar med Stefan Löfven (S) statsminister. 
12.30 K-G analyserar K-G Bergström, politisk kommentator, Expressen. 
12.45 Raka svar med Ebba Busch Thor (KD) partiledare. 
13.10 Duell – Hur stoppar vi extremismen från Sverige? Anders Ygeman 
(S) och Caroline Szyber (KD) 
13.40 Raka svar med Anders Thornberg, generaldirektör och chef 
Säkerhetspolisen. 
14.15 Raka svar med Helene Hellmark Knutsson (S) högskoleminister. 
15.00 Raka svar med Anders Wallner (MP) partisekreterare.
15.30 Duell - Dags för Sverige att gå med i Nato? Allan Widman (FP) 
ordförande försvarsutskottet och Åsa Lindestam (S) riksdagsledamot. 
15.50 Duell - Hur löser vi den akuta bostadsbristen? Mehmet Kaplan, 
MP, bostadsminister och Ewa Thalén Finné, M, riksdagsledamot. Josefin 
Berglund.
16.10 Gröning möter Jan Gulliksen, professor och ordf digitaliserings-
kommisionen. 
16.30 Raka svar – Karl-Petter Thorwaldsson, LO-ordförande. 
17.00 Raka svar – Anders Danielsson, generaldirektör Migrationsverket. 

THOMAS 
BODSTRØM

ANNIE 
LØØF

Sverige gör rätt som samövar med Nato.
Gotlands landshövning Cecilia Schelin Seidegård vill se 

tydliga markeringar mot Ryssland och fler soldater på ön, 
samtidigt som försvarsministern vill ha mer amerikansk när-
varo i Europa. 

– Det är klart att man känner oro, säger Seidegård.

 I ALMEDALEN

Diamant Salihu
diamant.salihu@expressen.se

SE MER P˚ EXPRESSEN.TV. Alla intervjuer sänds live på Expressen TV – här frågas sparekonomen 
Claes Hemberg ut av Fredrik Sjöshult. Foto: LISA MATTISSON



EXPRESSENS VALSTUGA18 MÅNDAG 29 JUNI 2015

VIMMEL

MMSocialdemokraternasM miljöpolitiskaM
talespersonM ärM rutineradM Almedalen
besökare.MOchMdetMärMframförMalltMstats
ministernMsomMlockar.

Varför kommer du tillbaka till Almeda-
len år efter år?
–MDetMärMenMdelMavMuppdragetMattMföre

trädaM Socialdemokraterna.M DetM ärM ettM
uniktM tillfälleM attM samlaM politikerM frånM
olikaMpartierMochMdärMallaMkanMsamtalaM
underMlättareMformer.MDenMmöjlighetenM
skaMviMvaraMräddaMom.

Vissa kallar Almedalen ett ”elitmingel”. 
Vad tycker du om det?

–MAlmedalenMärMsåMmycketMmerMänMbaraM
ettMmingel.MDetMärMettMuniktMtillfälleMförM
ossMsomMgillarMpolitikMochMsamhälleMattM
samtalaMochMutvecklas.MDetMärMfåMtillfäl
lenM somM erbjuderM såM mycket,M ävenM förM
andraMsomMkanMtaMsigMhit.

Vilket är ditt bästa minne från Almeda-
len?
–MJagMtrorMattMjagMharMdetMframförMmigM

ochMattMdetMblirMStefanMLöfvensMtalMiMår.M
DetMkommerMattMbliMspecielltMattMlyssnaMpåM
honomMnärMhanMförMförstaMgångenMtalarM
somMstatsministerMiMAlmedalen.

 ELISABETH LIDÉN

PEPPADE. Matilda Ernkrans och Anders Grönvall ser fram emot att få höra 
Stefan Löfven tala i Almedalen. Foto: LISA MATTISSON

Matilda Ernkrans: ”Almedalen 
är mycket mer än bara mingel” 

i valstugan

Selma Pålsson, 11, går i skolan. Gör sitt 
sjätte år i Almedalen:

’’ Att gå runt och smaka på allt 
godis.

Karin Pålsson, 3:

’’ Åka båt.

Anders Grönvall, 51, 
politisk sekreterare, 
Socialdemokraterna:

’’ Stefan Löfvens 
tal.

NATTMAT
med Getingen!

MMSamtalenM iM AlmedalenM tarM inteM slutM
baraM förM attM nattenM smygerM sigM på.M PåM
vägenM hemM frånM dagensM föredragM ochM
vimmelMärMallaMAlmedalsbesökareMväl
komnaM förbiM ExpressensM valstugaM därM
GetingenMbjuderMpåMgratisMkorv.

–MViMvillMförlängaMsamtalenMsomMförsMiM
AlmedalenMunderMdagen,MsägerMExpres
sensMredaktionellaMprojektledareMLovisaM
Bergstedt.

AllaMvetMjuMattMdetMärMnattmatenMsomM
smakarMbäst.MOchMdetMärMoftaMförstMefterM
attM manM smältM allaM dagensM intryckM
somMdeMbästaMsamtalenMförsMFörMförstaM
gångenMiMAlmedalenMbjuderMExpressenM
allaM besökareM påM korvM medM brödM somM
nattmat.

–MDetMärMklassiskMvarmkorvMmedMbrödM
viM serverar.M ViM villM skapaM ettM naturligtM
stoppMpåMvägenMhem,MsägerMLovisaMBerg
stedt.

VarjeMkvällMmellanMmåndagMochMfredagM
frånMklockanM21.30MdelarMviMutMkorvMvidM
valstuganMpåMHästgatan.MSåMlängeMsamta
lenMleverMfortsätterMviMserveringen.

–MGenomMattMfolkMkanMkommaMförbiMossM
påMvägenMhem,MtaMenMkorvMochMprataMvillM
viMförlängaMsamtalenMsomMförsMiMAlmeda
lenMunderMdagen,MsägerMLovisaMBergstedt.

KomM förbiM ExpressensM valstugaM ochM
hämtaMdinMkorvMiMkväll.MFörhoppnings
visMlederMdetMtillMytterligareMenMnyMinsiktM
ellerMbekantskap.

 ELISABETH LIDÉN

Kom till Expressens valstuga 
– Getingen bjuder på korv!

Moa Blomkvist, 27, copywriter:

’’ Jag ser fram emot att prata med 
så många människor som möjligt. 

Det ska bli spännande att se hur samta-
len lever vidare på webben, för alla som 
inte är här.
Caroline Birgersson, 25, copywriter:

’’ Att prata med och lyssna på alla 
kloka människor.

Iva Jergovic, 31, läkare:

’’ Jag är mest 
intresserad av 

sjukvårdsfrågor, så jag 
ska försöka gå på så 
många seminarier om det 
som möjligt.
Vesna Jergovic, 55, 
barnmorska:

’’ Att höra om 
skillnaderna 

mellan de olika partierna 
och förstå dem bättre. 
Många partier ligger så 
nära varandra. Jag vill 
lyssna på varje parti och 
bilda mig en bättre 
uppfattning.

Eva Mörtsell, 18, 
student:

’’ Självklart! 
 Gratis är gott. 

Dessutom verkar 
Expressen vara bra 
på utfrågningar.
Michael Broberg, 
21, distriktsord-
förande för CUF i 
Örebro:

’’ Absolut, 
varför inte.

Amanda Höjer, 20, 
kommunpolitiker 
(C) i Lekeberg:

’’ Ja, korv är 
gott!

Agnes Malmsten, 8 
år:

’’ Nej, jag vill 
inte. 

Varje dag 
från 10.00

 Vad ser du mest 
fram emot  

i Almedalen?

Pernilla Gunther, 50, riksdagsledamot 
KD:

’’ Ja jag älskar korv! Men jag tycker 
att Herr Svensson borde komma 

och äta korv.

Bosse Schön, 63, journalist och förfat-
tare och Christina Winrith, 49, konsult:

’’ Självklart!

Kommer du att 
komma till val stugan 

och äta korv?

Varje kväll 
från 21.30



MISSA INTE 
MORGONDAGENS VIKTIGASTE 

SIMINARIUM
4 500 sjätteklassare i Sverige klarar inte kunskaps-
kravet i  simning. Det är statistik. I praktiken innebär 
det vattenrädsla, dåligt självförtroende, utanförskap, 
många missade sommarbad och i värsta fall olyckor.  

Möt oss på tisdag morgon, kl. 07.00 nere vid Kallis, och 
prova om du klarar kunskapskravet – 200 meter frisim, 
varav 50 på rygg. Direkt efter är du välkommen till 
vårt seminarium om hur simkunnigheten kan bli bättre 
i Sverige (pågår till 10.00). Våtdräkter, badkläder, 
dusch och bastu finns på plats och självklart bjuder 
vi på frukost. 

Välkommen!
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MMExpressensMföreMdettaMchef-
redaktörM Olle WästbergM
gjordeM enM insatsM somM studio-
manMförMExpressenMTVMpåMsön-
dagenM närM Marita Ulvskog 
irratM bortM sig.M WästbergM lot-
sadeMSocialdemokraternasMEU-
parlamentarikerM tillM Expres-
sensM valstugaM förM enM utfråg-
ningMhosMNiklas Svensson.

Gamla chefen gav 
en hjälpande hand

HeleneM
Benno,M
59,M
gene-
raldi-
rektörM
MinM
StoraM
Dag.

� Mejla�tips�och�bilder�till

almedalen@
expressen.se

� Mms:a�bilder�till

71717

Har du en nyhet som 
platsar här? Tipsa oss!

I ALMEDALEN

Diamant 
Salihu
diamant.salihu 
@expressen.se

TEXT

Pascal 
Engman
pascal.engman 
@expressen.se

Sven
Lindwall
sven.lindwall 
@expressen.se

TEXT FOTO

AftonbladetsMtis-
dagsfestMminskarMM

iMvärdeMnärMTV4MplanerarM
fotbollsfinaleventMintill.
MenMkanskeMhänderMdetM
sakerMredanMiMdag?MM
Aktietipset:MAvvakta.

� -
� KURSEN

ClaesMdeMFaire,M36,Mchefre-
daktörMförMResuméMmedM
CharlotteMBecker:

’’ Jag lyckades springa 
åtta kilometer  

i solen, det var fantastiskt, 
säger Claes De Faire om 
det bästa som hänt  
i Almedalen hittills.

SofiaMKacim,M24,Mkommunikationskonsult,MmedMPerMSchlingmann,M44,Mförfattare.

’’ Jag skulle gärna prata längre med CNN:s Max Foster om hur han som 
rapporterar om ekonomi och internationella frågor ser på Sverige.

M
ElisabethMKristinM
ThandMRingqvist,M43,M
vdMFöretagarnaMmedM
festfixarenMFredrikM
”Feffe”MAndersson:

’’ Jag har min 
bakgrund 

inom borgerlighe-
ten, men här  
i Almedalen har jag 
alltid träffat många 
roliga personer 
från vänstern och 
Socialdemokraterna 
som bygger på det 
man gör här. Semi-
narier, mingel och 
sent på natten. Här 
ses man över bro-

Per Schlingmann bjuder på

MASSCHA PUSSCHAR!

OlleMWästberg.MMFoto:NILS PETTER NILSSON 

LiberalaMUngdomsförbundetsMordförandeM
LINDAMNORDLUND,M28,MhadeMprecisMvaritM
ochMlyssnatMpåMcenterpartiledarenMANNIEM
LÖÖFSMtalMnärMhonMskulleMuppMochMvimla.M

OchMhonMvarMimponerad.
–MDetMvarMväldigtMbra,MsägerMhon.
MenMenMsakMfickMhenneMattMlyftaMpåM

ögonbrynen.
–MDetMvarManmärkningsvärtMattMhonM

gjordeMsigMtillMtalespersonMförMhelaMAllian-
sensMförnyelsearbete.MMenMeftersomMjagM
höllMmedMhenneMomMdetMhonMsaMsåMvarMdetM
välkommet,MsägerMLindaMNordlund.M

PåMsöndagMhållerMJANMBJÖRKLUNDM
sittMtal.MOchMdetMärMLindaMNordlundM
nyfikenMpå.

–MJagMärMnyfikenMpåMminMegenMpartile-
daresMtal.MDetMärMenMtuffMtidMförMFolkpartietM
ochMjagMvillMseMhansMvisionerMförMhurMhanM
skaMräddaMkvarMpartietMiMriksdagen.MJagM
tyckerMattMviMmåsteMväljaMdenMfrihetligaM
vägen,MviMskaMinteMstängaMgränserna,M
iställetMskaMviMseMtillMattMmänniskorMkom-
merMinMiMarbete.MDåMmåsteMviMgöraMnågotMåtM
integrationenMochMbostadspolitiken,M
sägerMLindaMNordlund.

MathiasMKallio,M45,MNewMBusinessMmanagerMpåM
TalentumMochMgrundareMtillMDagensMMediasMDJM
Battle:

’’ Det kommer hända en del saker på DJ 
Battlen på onsdagkväll av modell liveakt. 

Jag garanterar överraskningar. 

Invigningsfesten  med mingelpepp
Politiker,Mtv-profilerMochMvälkändaM
AlmedalenprofilerM–MingenMvilleMmissaM
JohanMPetréMochMFredrikM”Feffe”MAnders-
sonsMstoraMinvigningsfestMpåMWisbyM
StrandMCongressMochMevent.

HeleneMWintzell,M64,Mmiljöforskare,MmedMRolfMPorseryd,M68,Mjournalist:

’’ Ser mest fram emot sol och bard, 
lite seminarier också förstås men 

det får man på köpet. För mig blir det 
integration, invandringsfrågor, mediafrå-
gor. Det blir spännande.
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AstronautenMCHRISTERMFUGLESANG,M58,M
ärMtillbakaMiMAlmedalenMochMgästadeM
gårdagensMinvigningsfestMtillsammansM
medMhustrunMELISABETHMFUGLE-
SANG,M60.M

–MGotlandMochMVisbyMärMettMhärligtM
ställeMochMAlmedalenMärMenMfantas-
tiskMtillställning.MDetMärMsåMdemo-
kratiMskaMvara,MävenMomMdetMärM
svårtMattMhinnaMmedMiMallt,MsägerM
ChristerMFuglesang.M

MenMdetMblirMinteMbaraMmingelM
somMgällerMförMsvensken.

–MPåMmåndagMdeltarMjagMiMtvåM
event.MViMskaMökaMintressetMförM
deMnaturvetenskapligaMtek-
niskaMämnenaMiMskolan,MsägerM
Christer.

2006MblevMhanMdenM
försteMsvenskenMiMrymden.M
OchMvisstMsaknarMhanM
mörkretMdäruppe.

–MJagMsaknarMrymdenM
ofta,MmåsteMjagMsäga.MDetM
ärMenMfantastiskMupple-
velse.MDelsMattMseMjordenM
frånMovan,MdelsMtyngd-
lösheten.MDenMärMkulM
attMvaraMi.MDetMärMroligtM
attMfåMhaMvaritMmedMiMförstaM
frontenMiMdetMjagMtrorMärMenMvisionMförM
framtidenMförMmänskligheten,MviMskaM
kunnaMlevaMuteMiMrymdenMpåMandraM
planeter,MsägerMChristerMFuglesang.

Dagens LENA MELLIN

MMViktigasteM uppdragetM
iMMAlmedalenM förM förreM minis
ternM–MdetMärMattMseMtillMattMElsa,M
1,5,MharMdetMbra.M

–MHonMsoverMdåligt.MDetMhän
derM förM mycket,M sägerM förreM
landsbygdsministerM Eskil 
Erlandsson.M

FarMochMdotterMharMjustMvaritM
påMettMseminariumMdärMkrisenM
iMGreklandMdiskuterats.MNästM
påMturMärMdetMattMhittaMvattenM
–MförMattMtvättaMElsasMansikteM
somMärMtäcktMavMchoklad.M

–MJagM mutadeM henneM medM
choklad,MerkännerMErlandsson.M

DotternMärMmedMiMAlmedalenM
förMandraMåret.MTrotsMuteblivenM
middagssömnMärMhonMpåMgottM
humör.MM

StaffanMDopping,M59,Mord-MochMröstkon-
sultMmedMLenaMAhlström,MvdMförMLedar-
studion,MochMAnnikaMDopping,M59:

’’ Jag tycker de här 3 400 
seminarierna är de viktigaste 

vid sidan om talen. De är de verk
liga samtalen på djupet.

JessicaMRosencrantz,M27M
riksdagsledamotMförMModera-
ternaMmedMGustavMEriksson,M
33,MchefMpåMNASDAQ,MochM
TinaMGhasemi,M30,Mriksdags-
ledamotMförMModeraterna:

’’ Jag ser fram emot 
moderaternas dag på 

fredag, säger Tina Ghasemi.

EventyrsMkundansvarigaMLisaM
Knapp,M42:

’’ Stämningen här i Almeda
len är så himla öppen. Alla 

är så sugna att mingla och 
nätverka. Och det ska jag också 
göra, fasen vad jag ska mingla.

TogMcavalierMkingMCharlesMspanie-
larnaMPepsiMochMIris.MHundarnaM
uppskattadeMsvalkanMiMVisbysMhetta.

Expressen-getingenMharMklonatMsigMinförMAlmedalenMförMattM
hinnaMmedMsåMmycketMroligheterMsomMmöjligt.

Dagens DOPP Dagens PARAD MED  SURR

CeciliaMSchelinMSeidegård,M61,Mlandshöv-

ningMGotland,MtillsammansMmedMkvällensM

värdMJohanMPetré,M33:

’’ Det är härligt att Almedalsveckan 

äntligen är i gång, jag har längtat 

hela våren. Jag ser fram emot alla parti

ledartal, de är spännande att lyssna på. 

Eftersom jag jobbar hela dagen går jag hem, 

jag bor här i Visby, och ser talet i soffan, tar  

ett glas vin och vilar fötterna. 

LenaMHallengren,M41,M
exMministerMochMriksdagsleda-
motMförMSocialdemokraterna.

MMSverigesM RadiosM
utrikes
korrespondentM
Cecilia Uddén 
drogM rejältM medM
publikM närM honM
tillsammansM medM
blandM andraM Migra
tionsverketsMAnders Daniels-
sonM framträddeM hosM FN:sM
flyktingMorganM UNHCR.M FolkM
stodM långtM utM iMMgatanM underM
seminariet.

HärMvarMdetMfulltMmedMfolk.M

”Jag mutade henne 
med choklad”

TV4-reporternMAndersM
Pihlblad,M47:

’’ Jag ser fram emot 
mina partiledarinter

vjuer i ”Nyhetsmorgon” och 
talen. De nya partiledarna 
Anna Kinberg Batra och 
Ebba Busch Thor är jag 
särskilt nyfiken på. De är 
helt oprövade. De ska bli 
roliga att lyssna på. 

KarinMAdelsköld,M41,M
komikerMochMjournalistM
medMsambonMAndersM
Wennerberg,M44:

’’ När jag vak
nade imorse 

kändes det som 
julafton. Det ska bli 
så roligt med alla 
människor man 
möter och alla häftiga 
diskussioner man 
har. När jag varit här 
behöver jag inte läsa 
en bok på hela året.

Lena Mellin
HängdeMM
iMskugganMochM
hadeMsjälvklartM
påMsigMdenM
obligatoriskaM
scarfen.

Korrespondent med 
stor dragningskraft

Invigningsfesten  med mingelpepp
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Här gör getingtrio 
Niklas Svensson 
sällskap på scenen

I går var det premiär för Skan-
dias legendariska mingel.

Trädgården fylldes av politi-
ker, näringslivstoppar och kul-
turpersonligheter som alla 
intog Almedalsveckan på sitt 
sätt. 

Marita Ulvskog liknade 
Almedalen vid en festival för 
politiker och Sara Skyttedal 
hade byggt en våldsam robot.

Besökarna hade utsikt över 
Annie Lööfs tal och Niklas 
Svensson ledde Eftersnack där 
K-G Bergström kommenterade.

Catharina Elmsäter-Svärd, 49, före 
detta infrastrukturminister (M):

’’ Jag ser fram emot alla möten. 
Det är alltid lika roligt.

David Salsbäck, 35, kommunika-
tionschef på Bonnier:

’’ Att träffa alla människor är 
det bästa med Almedalen.

Marita Ulvskog, 63, Europaparlamentariker (S), här med med Oskar 
Magnusson, 29, politisk sakkunnig för Socialdemokraterna:

’’ Jag har varit här sedan slutet på 80-talet. Almedalen är ju som en 
politisk festival med sol och en massa folk i rörelse. Det är någon-

ting väldigt speciellt.

 Anna Gullberg, 44, chef-
redaktör för Gefle Dagblad:

’’ Jag ser fram emot 
att nätverka och 

lyfta alla viktiga frågor som 
rör landsbygden och 
glesbygden.

Inte en …

… utan tre getingar blev bety-

get till Annie Lööfs tal i går.

… inte två …

Annika Dopping, 59, kommuni-
kationsstrateg:

’’ Jag ska leda elva semina-
rier på fyra dagar och det 

ser jag fram emot. Sedan ska jag 
leka på fredag!

EFTERSNACK
i samarbete med

Skandiavimmel  i trädgården
…SD:s KENT EKEROTH på 
Bromma flygplats, på väg till 
Visby med 12-flyget. Han 
kom sommarklädd i shorts 
och en tennisväska runt 
axeln. När kön ringlade lång 
vid incheckningen ordnade 
riksdagsmannens 
livvakt så att han 
med sällskap 
släpptes in före 
kön.

VI S˚G…

Ekeroth.

MMVadMärMsvettigast,MattMdebu-
teraM somM riksdagsledamotM
ellerMhittaMrättMlåtarM
förMonsdagensMDJM
Battle?

FolkpartietsM
nyaM riksdagsle-
damotMChristina 
ÖrnebjärM fårMM
iMVisbyMiMallaMfallMchansenMattM
nåMenMbetydligtMstörreMpublikM
änMiMriksdagen.

Debutant i riksdagen 
och på dansgolvet

Örnebjär.

…tidigare MP-språkröret  och 
nuvarande ordföranden för 
Miljömålsrådet MARIA 
 WETTERSTRAND på flyg-
platsen. 

VI S˚G…

Vad ser du fram emot  
under veckan?

Sara Skyttedal, 28, förbundsord-
förande för KDU:

’’ Jag har konstruerat en robot 
som ska slåss i ”robot wars” 

i morgon. Den ska döda SSU:s och 
Grön Ungdoms robot.
Josefin Skytteldal, 23, konsult:

’’ Jag missade DJ-battlet förra 
året och det vill jag inte missa 

i år igen!

Maria Wetterstrand.

 I ALMEDALEN

Elisabeth 
Lidén
elisabeth.liden 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO
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KOLLA LIVE P˚

HØJDPUNKTER 
FR˚N PANELEN
SØNDAG

MMPåMmingletMiMSkandiasMträdgårdMkanMduMvarjeMkvällM
följaMEftersnackM–MantingenMpåMplatsMellerMliveMpåM
ExpressenMTVM–MmedMblandMandraMExpressensMpolitikMreporterM
NiklasMSvenssonMochMExpressensMpolitiskaMkommentatorMK–GM
Bergström.

MMHärMärMhöjdpunkernaMfrånMgårdagensMEftersnack.

IngerMWästberg,M69,Msmyckesexpert:

’’ Det är politiken som är det intressanta 
i Almedalen.

OlleMWästberg,M70,MtidigareMchefredaktörMförMExpressen:

’’ Jag ska leda ett seminarium om hur unga kan få 
mer inflytande i politiken. Det kommer bli 

intressant.

Skandiavimmel  i trädgården

ToveMAndersson,M24,MstudentMpåM
Berghs:

’’ Jag ska föreläsa i morgon på 
Garbergs om framtiden kommu-

nikation. Det ser jag fram emot. Det 
och talen så klart.

IsabellaMDeMFeudis,M46,MvdM
påMSvenskaMRiskkapital
föreningen:

’’ Jag ser mest fram 
emot partiledartalen 

och Svenska riskkapital-
föreningens seminarium 
och mingel.

PerMSchlingmann,M44,Mförfattare:

’’ Anna Kinberg Batras tal.

SofiaMKacim,M24,Mkommunikationskon
sultMförMSchlingmannMAB:

’’ Alla tal. Jag är retoriker också så 
jag gillar att reflektera över talen.

PetterMOdmark,M46,ManalyschefMpåMSocialdeparte

mentet:M

’’ Jag ser fram emot seminarierna, framför allt 

de om vårdfrågor.

LauraMHartman,M42,MförsäkringsdirektörMpåMFörsäk

ringskassan:

’’ Jag ser fram emot seminarier och möten. Att 

träffa kolleger och partners och ha intressanta 

samtal.

BjörnMRosengren,M73,MföreMdettaMnäringsministerM(S):

’’ Som vanligt ser jag fram emot att skapa kontakter och disku-
tera aktuella frågor som migration och krisen i Grekland.

MagnusMEk,M21,Mord
förandeMCUF,MomMvilkaM
frågorMhanMkommerM
drivaMiMCUF:

’’ Jag är med i Centern 
för frihetsfrågorna. Vi 

är ett miljöparti och vi är det 
bästa miljöpartiet. Det var 
det som lockade mig. Men vi 
har en jätteutmaning vad det 
gäller att få ner ungdomsar-
betslösheten.

KGMBergström,MpolitiskM
kommentator,MomMAnnieM
LööfsMtal:

’’ Niklas Svensson följde 
upp Annie Lööfs tal 

med Eftersnack i Skandias 
trädgård. K-G Bergström gav 
talet tre getingar i betyg och 
konstaterade att det är en 
centerledare som uppträder 
med stort självförtroende.

– Hon hotar Miljöpartiets 
dominans inom miljöpoliti-
ken, säger han.

BjörnMRosengrenM(S),M73,M
föreMdettaMnäringsminis
ter,MomMAnnieMLööfsMtal:

’’ Jag beundrar Annie Lööf 
på det sättet att hon har 

varit totalt nedtryckt. Ingen har 
trott på henne. Hon fick väldigt 
mycket stryk när hon gjorde 
sitt partiprogram en gång i 
tiden. Och att sen komma 
tillbaka så starkt. Jag beundrar 
människor som klarar det.

AliceMTeodorescu,M31,M
ledarskribentMpåMGöte
borgsposten,MomMblock
överskridandeMlös
ningar:

’’ Om vi får andra siffror 
i nästa val och borger-

ligheten blir större tror jag 
inte att vi kommer se de 
röd-gröna acceptera den 
förnedring som December-
överenskommelsen innebär. 

MaritaMUlvskog,M63,M
Europaparlamentariker,M
omMsamarbeteMmellanMCM
ochMS:

’’ För inte så länge sen var 
det ett gott samarbets-

klimat mellan Centern och 
socialdemokratin. Det skulle 
vara helt omöjligt i dag. Inte 
beroende på den socialdemo-
kratiska partiledningen utan 
beroende på den partiledare vi 
just har lyssnat på. Annie Lööf 
är en mycket liberal människa. 
Till höger om en hel del mode-
rater.
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Medan du sov…

Viktor Barth-Kron, Dagens Nyheter, med Expressens redaktions-
chef Magnus Alselind (som gjorde enkäterna):
Klockan 23.32 på Donners Brunn och Barth-Kron är aningen 
fundersam kring plats 148 på Expressens ”Hetast i Almedalen”-
listan. Så vi byter ämne. 
Vad är mest Djurgården här i Almedalen, Viktor?
–Matchen i lördags kväll, Simon Tibbling.
Matchen var U21-landslagets seger mot Danmark, Simon Tibbling 
gjorde allsvensk debut i just Djurgården och Barth-Kron är en stor 
supporter.

SVT:s stjärna Anne Lundberg  
på väg hem från Donners Brunn 
klockan 23.21.
Bästa Almedalenminne?
– Fokus tillställningar i St Niko-
lai-ruinen. Ett år höll Mona 
Sahlin ett fantastiskt tal tillägnat 
Olof Palme. Det är nog starkast. 
Vi har spelat in Antikrundan där 
också, en väldigt vacker plats.
– För mig personligen var det 
också väldigt speciellt att träffa 
Jesse Jackson ett år, han var en 
stark politisk karaktär när jag 
själv växte upp.

Bekantas Bekanta träffar på Per 

Ankersjö, C, klockan 23.11.

Det bästa med Almedalen?

– Man får en massa skvaller.

Det bästa skvallret?
– Det kan jag inte säga.

Äh. Vad ser du fram emot mest  

i veckan då?
– Att se hur borgerligheten 

kommer att svara upp efter 

Annie Lööfs tal, för det måste 

göras.

Andre Lundholm, local mr Big tillsammans 
med Jeanette Ljungberg klockan 23.17.
– Härligt att så många företrädare från 
olika sektorer träffas här under Almedals-
veckan.
Ditt bästa minne?
– När ett gäng lokala företagare förlorade 
en vadslagning och tvingades bada  
i fontänen här.

Patrik Oksanen, 42, politisk 
redaktör på C-märkta Hudiks-
valls Tidning, håller ej med om 
att det är storstadsfixering 
under Almedalsveckan.
– Jag träffade nyss på en herre 
som lobbar för att Ostkustbanan 
ska byggas, han var från Sunds-
vall, berättar Patrik.
Dina shorts?
– Det var varmt ute, konstaterar 
Patrik.
Och tillägger på Donners Brunn 
23.07:
– Sedan räknade jag ej med att 
uppträda publikt i dag – inte 
förrän ni dök upp.

Foto: SVEN LINDWALL

m Annie Lööf fick en 
”antingen eller”-fråga under 
Aftonbladets utfrågning på 
söndagen; statsminister eller 
näringsminister? 

– Statsminister, svarade 
Lööf  omedelbart och tillade 
sen:  

– Men gärna näringsminis-
ter. Det spelar liksom ingen 
roll, säger Annie Lööf.

Gärna näring – men 
helst statsminister

m EU-parlamentarikern 
Fredrick Federley, C, kom 
direkt från ett kyligt Bryssel 
till Almedalen och var inte 
beredd på sön dagens värme-
bölja. Att sätta på sig jeans, 
var ett misstag menar han. 

– Jag måste gå och köpa ett 
par chinos så att jag kan lägga 
jeansen i blöt och skölja bort 
allt salt, säger han och pustar.  

Federley planerade 
fel – fick salta jeans

Fredrick Federley.

Annie Lööf.

Med fokus på sjöfarten, transportsystemet  
och den maritima näringen

Martim näring skapar samhällsnytta, jobb och tillväxt. Den påverkar alla i samhället 

 Seminarier och maritima mingel 29 juni – 1 juli,  
Maritim Mötesplats, Hamngatan 1, Visby

www.maritimeforum.se/almedalen
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K-G Bergström, 69, har flera 
uppdrag inplanerade i Alme
dalen, som moderator och utfrå
gare. 

Dessutom skriver han varje 
dag krönikor för Expressen och 
medverkar dagligen 
i två direktsänd
ningar i Expressen 
tv. 

Men KG Berg
ström är inte den 

som stressar upp sig i onödan.
– Jag tycker det är roligare nu 

än när jag var på SVT och hade 
direktsändningsansvar. Det var 
mycket stressigare än det är nu. 
Det här är en piece off  cake, 

säger han.

Inställd tennis
Trots sitt pres

sade schema hade 
KG planerat in två 

tennismatcher under Almedals
veckan. 

Men de är nu inställda. Han 
känner sig nämligen krasslig 
och vill inte riskera att förvärra 
sjukdomen.

– Jag fruktar att jag håller på 
att få halsfluss. Jag hoppas bara 
att det inte bryter ut. Det skulle 
ha blivit två tennismatcher men 
det har min hälsa nu satt stopp 
för. En av matcherna var mot 
SR:s Erik Ridderstolpe, säger 
KG Bergström.

Pascal Engman
pascal.engman@expressen.se

K-G Bergström har bråda dagar – men stressar mindre än 
förr om åren.

– Det här är en piece of cake, säger K-G.

K-G ställer in tennismatch 
– vill inte riskera sin hälsa

BR˚DA DAGAR. Almedalen är högsäsong för K-G Bergström. Men efter chockbeskedet att vännen 
Mats Knutson drabbats av hjärtinfarkt ställer han in ett par tennismatcher. Foto: SVEN LINDWALL

m Hannes Hervieu, Frede-
rick Federleys pressansva
rig, letade efter Miljöpartiets 
opinionssiffror

– Miljöpartiet och ring
muren har något gemensamt. 
De var större förut.

”Vad har ringmuren 
och MP gemensamt?”

m Vänsterledaren Jonas Sjö-
stedts bästa Almedals sällskap 
är hans hustru – Ann Måwe.

– Det är min fru. För tredje 
året i rad firar vi bröllopsdag  
i Almedalen. Jag hade hellre 
haft en annan dag men nu är 
det så och det är jätteroligt att 
hon är med, säger han. 

Bröllopsdagsfirande 
för Sjöstedt & Måwe 

m SVTprofilen Belinda Ols-
son hade svidat om till kavaj 
inför Almedalsveckans  första 
sändning.

– Nu är det kavajen på och 
försöka skärpa till mig, för
klarade hon.

Belindas man, ”Uppdrag 
granskning”journalisten Ali 
Fegan, hade fortsatt hand om 
fyra månader gamla dottern 
Bianca.

– Han skickade sms. De ver
kar ha det bra tillsammans.

Olsson skärper till 
sig – kavajen åker på

Belinda Olsson är laddad.

m Programledaren och jour
nalisten Hasse Aro, 57, intog 
under söndagen Almedalen. 
Med sig till Visby hade han 
också sin en månad gamla 
son. För en tid sedan skrev 
Hänt i veckan att sonen skulle 
döpas till Ace, något som 
senare visade sig vara fel.

Än har lillen inget namn, 
men Hasse Aro lovar att det 
inte blir Ace.

– Han kommer inte att heta 
Ace. Vad han ska heta har vi 
inte bestämt än. Vi har några 
förslag, men det är privat än 
så länge. 

Inget namn på sonen
– men Aro ratar Ace

Hasse Aro ratar namnet Ace.

K-G skippar.

 MINNET
– När Bo Lundgren 
var partiledare ville 
han officiellt inte vara 
här, utan han höll till 
på någon badplats.

 VAR HITTAR MAN HONOM
 P˚ KVÆLLARNA?
– På kvällarna sitter jag på 
hotellrummet och skriver krönika. 
Ibland tar jag mig ner till Don-
ners, men det är inte ofta.

 HUR M˚NGA GÅNGER
 HAR HAN VARIT HÆR?
– Betydligt färre än folk tror. 
Väldigt länge bevakade jag bara 
Almedalen under valår. Jag tror 
att första gången var 1998.Lundgren.

P˚ PLATS FØRSTA G˚NGEN 1998 – K-G BERGSTRØM OM ALMEDALEN

Jonas Sjöstedt & Ann Måwe.

Hannes Hervieu.

Har du glömt
laddaren hemma?

Eller har datorn
gått sönder?

Kom in så hjälper vi dig!
0498-202890 www.databyran.nu
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MMSVT:sM ”Kobra”-reporterM
Kristofer LundströmMvarMpåM
strålandeMhumörMochMavnjötMenM
kaffeMochMenMbokMomMknarketM
iMMMexikoMpåMenMuteservering.

–MDetMärMförstaMgångenMjagMärM
härMochMmanMskaMjuMgöraMalltM
enM gång!M IMdagM skaM jagM baraM
strosaM runt.M JagM måsteM varaM
fräschM tillM iMmorgonM närM jagM
skaMbliMintervjuad.M

Håller sig på topp 
med kaffe och bok

SVT:s Kristofer Lundström. 

Pausar från jobbet 
för att njuta av livet

Jonasson.

…STEFAN LÖFVENS statsse-
kreterare HANS DAHLGREN 
– en av de tyngsta och mest 
erfarna i regeringskansliet 
– nylandad på Visby flygplats. 
Men DAHLGREN hade inte tid 
att ta en bild utan såg ut att 
ha bråttom i väg. Han hade 
nog schemat fullt inför Social-
demokraternas dag i dag.

VI S˚G…

MMFörMAnnie LööfMsomMbesöktM
AlmedalenMtolvMgångerMärMdetM
viktigasteM iM resväskanM fleraM
parMbekvämaMskor.M

–MFörstaM gångenM villeM manM
varaMsnyggMiMhögklackat,MmenM
klackarnaMätsM juMuppMavMkul-
lerstenarna.

IMårMharMhonMbaraMpackatMettM
parM klackarM –M förM särskildaM
tillfällen.

Annie Lööf 
plock      ar upp sin 
resväska i Visby. 
 Foto: SVEN LINDWALL

Mingel bara för kvinnor.
Det bjöd 50/50-klubben, ett nät-

verk för kvinnor som jobbar i IT  
– och  telekombranschen, in till på 
söndagskvällen. 

Bland andra Mona Sahlin, tidigare 
S-ledare, Ulrica Schenström, 
 kommunikationsrådgivare, Elisabeth 

Thand Ringqvist, ordförande för 
Svenska Riskkapitalföreningen och 

Annelie Nordström, ordförande 
 Kommunal fanns på plats på Hästgatan 
12 i Visby för att prata på temat ”Fler 
kvinnor i mansdominerade yrken – hur 
gör vi?”

Lolita Opwapo, 38, projektledare, Företagarna och Lotta Norberg, 31, projektledare, Företagarna. 

Är företagarna jämställda?

’’ Det är inte jämställt men det går framåt. Våra medlemmar är mest män, säger Lotta Norberg. 

’’ Inom organisationen Företagarna är det jämställt. Det är fler kvinnor än män som jobbar aktivt på våra 

regionkontor, säger Lolita Opwapo.

I ALMEDALEN

Rebecka 
Martikainen
rebecka.martikainen 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

Jag bockar & tackar 
– skönt utan klackar!

MMBestseller-författarenMJonas 
JonassonMärMåretMrunt-boendeM
iMAlmedalen.MJonas-
sonM (medM för-
flutetM somM chef M
påM Expressen!)M
harM fåttM redak-
törorderM påM attM
taM pausM frånM slutkorrandetM
avM 300M sidorM manusM ochM fårMM
iMveckanMsällskapMavMSydafrika-
korrespondentenM Torbjörn 
Selander,MsomMtidigareMiMvårasM
grepsM underM jobbM förM tyskaM
DerMSpiegelMiMAfrikaMunderMenM
granskningMavMtjuvjägare.M

NuM ärM SelanderM fri,M ochM
JonassonM ledig,M såM detM kanM
bliMfullMshowMunderMdenMblåaMM
Visbyhimlen.

UnderM gårdagenM passadeM
JonassonM påM attM besökaM sinM
tidigareMarbetsgivareM–MstraxM
efterMlunchMsågsMhanMiMpubli-
kenMnärMPiggeMWerkelinMfråga-
desMutMpåMExpressensMscen.

 MJohanMochMEva,MsomM
driverMVisbysMbästaMvin-
barMiMSystembolagetsM
gamlaMlokaler,MfirarMnuM
ettMårMiMvinetsMtjänst.M
Grattis,MsägerMvi!

Här står vinglasen 
aldrig tomma…

MMSverigesM mestM kortli-
vadeM kulturministerM Ceci-
lia Stegö ChilòM ägnarM sigM
numeraMåtMölkultur.MHonMärM
styrelseordförandeM iM Got-
landsMBryggeri.M

…och här bryggs 
det öl efter öl

Jan Scherman, 65, affärs-
områdeschef för Aftonbladet TV 
Vad gör du som man här?

’’ Jag är supporter för 
50/50. Det är viktigt och 

borde vara självklart. 

Ulla Hamilton (M), 56, ledamot i 
Stockholms kommunfullmäktige
Är det jämställt inom politiken?

’’ Kollar man i Stockholm är 
det fler kvinnor än män 

i  kommunfullmäktige, men så 
ser det inte ut i hela landet. 

50/50: 100 % Kvinnor 

NÆMEN – EN 
MAN BLAND 

KVINNORNA!?
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Lotta Gröning är krönikör på Expressen med inriktning på politik och sociala frågor. 
GRØNINGS SELFIES

Visby kryllar av 
centerpartister

Alice Teodorescu är Göteborgs-Postens 
nya stjärnskott på ledarsidan. Kul med 
nya röster i den politiska världen.

Fredrick Federley, jag 

och Per Schling  -

mann. Vi hade 
olika åsikter om 

landsbygden.

Lotta Gröning
lotta.groning@expressen.se

’’ Det 
slu

tade som 
det brukar. 
Alldeles för 
många 
sommar
klänningar får 
följa med till Visby  
#panikpacka #Almedalen

Veronica Palm (S) kör en 
avspänd sommarstil.

Palm.

…arbetsmark-
nadsminister 
YLVA JOHANS-
SON flyga mot 
Almedalen. Hon 
passade på att 
ta ett samtal innan hon gick 
igenom säkerhetskontrollen 
på Bromma flygplats.

VI S˚G…

Johansson.

MMBonniersM vdM Tomas Fran-
zénMpåMplatsMiMAlmedalenMförMattM
kollaMinMExpressensMvalstuga.M
AvMbildenMframgårMejMomMhanM
harM spender-byxornaM påM sigM
(apropå Aftonbladetköp, alltså, 
och då menar vi inte 18 kr för 
ett exemplar).MM

Bonniers vd kan  
dölja ett litet köpsug

Tomas Franzén. 

Det var glest i Almedalen på söndagen, men det gjorde det i alla fall lätt 
att stöta på centerpartister. Partiet är oerhört aktivt just nu, kommer 
med det ena förslaget efter det andra. Både Michael Arthursson och 
Martin Ådahl trodde att resten av mandatperioden nu kommer att bli 
lugn. Decemberöverenskommelsen håller konstaterade de. Så nu hade 

de tid för att tänka och skapa politik. 

INTE CENTRERAT... Det var lätt att hitta centerpartister i Almedalen men svårt att få med tre olika långa personer på samma 
bild. Hur som helst, Martin Ådahl, partiets chefekonom, Michael Arthursson, partisekreterare, och jag gjorde ett försök.

Fotograf Federley i farten.

Margareta Scherman, 64, rektor:
Vad gör du i Almedalen?

” Jag är här bland annat. Det 
är viktigt med IT och kvinnor. 

Det är sorgligt egentligen att det 
behöver manifesteras. Sedan ska 
jag gå på en del skolsaker också.

Rita Ehrenfors, 55, egenföretagare 
inom vård och omsorg 
Varför är du på det här minglet?

” Jag har valt att aktivt gå hit. 
Det är en spännande plats för 

att samtala och närverka. Det är 
viktigt att träffa unga kvinnor. 

Sofia Embrén, 40, vd Rättviseför-
medlingen, Seher Yilmaz, 29, ordfö-
rande Rättvise förmedlingen och 
Aurora Percovich  Gutierrez, 27, 
produktionsledare Rättviseförmed-
lingen. 
Är Almedalen jämställt?

” Om man räknar panelhuvuden 
är det det, men man borde 

kolla på kvalitén, vilka som tar plats 
och vilka ämnen som debatteras.

Mona Sahlin, 58, nationell 
samordnare mot våldsbeja-
kande extremism.
Varför är det viktigt med ett 
mingel bara för kvinnor?

” Hela teknikbranschen 
är väldigt manlig. Det 

är tråkigt för teknik är viktigt 
inte minst för kvinnor. Det gör 
det möjligt att leva det liv man 
vill. Här kan kvinnor prata 
öppet och knyta nya närverk. 
Inga killar får komma in här. 
Det är kaxigt och jag gillar 
det.
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”Min sambo är höger. Det 
hade inte fungerat annars”
PASCAL ENGMAN möter Alice Teodorescu
Hon har övervägt att sluta.

För Expressen berättar Göte-
borgs-Postens politiska redaktör 
Alice Teodorescu om ensamhet, 
lycka, vad hon imponeras av hos 
vänstern, och om den tuffa våren.

– Jag har fortfarande svårt att se 
vad som var så märkligt, säger hon.

Vilken är din största sorg i livet?
– Min förlorade relation till min pappa. 
Du är känd som en orädd debattör, vad 
är du rädd för som människa?
– Att inte ha någon att älska. Jag är 

rädd för ensamhet. 
Har du känt dig ensam?
– Ja. Och ibland kan jag vara ensam 

även bland folk. Det har jag varit många 
gånger.

Det finns en scen i dokumentären ”De 
obekväma” där du står ensam och äter 
en ostmacka i en tv-studio. Då kändes 
du väldigt ensam.
– I de sammanhangen känner jag mig 

ensam. För jag ÄR ju ensam. Jag blir 
 castad för att vara ensam om åsikten jag 
företräder. Men jag brukar tänka att om 
de måste vara så pass många fler för att 
företräda en åsikt är jag ganska säker på 
att min åsikt håller ganska långt. 

”Jag lekte inte lika mycket som andra 
barn, jag var tvungen att lära mig 
svenska”, har du sagt. Det låter väldigt 
sorgligt?
– Det var ganska sorgligt då. Sam

tidigt var det vägen till frihet, som 

möjliggjorde den resa jag gjort och som 
har lett till att jag är där jag är i dag. Det 
hade inte gått utan det valet jag gjorde, 
när jag började i skolan utan att kunna 
svenska. Jag insåg tidigt att jag var 
i underläge. 

Var du ett lyckligt barn?
– Jag hade en ganska svår barndom. 

Den var väldigt prestationsinriktad. Jag 
for väldigt illa av mina 
föräldrars skilsmässa. Det 
har präglat min syn på familj 
och kärlek. 

Är du lycklig nu då?
– Jag tror jag blev väldigt 

lycklig när jag träffade min 
sambo för 1,5 år sedan. 

Är han vänster eller höger?
– Han är höger. Jag tror inte att det 

hade fungerat annars. Det är en sak att 
ha vänner av alla slag, men jag tror att 
lika barn leka bäst när det gäller privata 
relationer. Jag tror till och med att jag 
har forskningen med mig, att par som 
håller ihop länge delar samma värde
ringar. 

Du har hittills i år varit Sveriges mest 
omtalade ledarskribent i samband med 
att du blev politisk chef för GP. Hur har 
du trivts med uppmärksamheten?
– Ja… jag var väl inte helt beredd på 

uppmärksamheten. Det var ju inte jag 
som rekryterade mig själv. Det som varit 
positivt var att det under en period blev 
en diskussion om ideologier, som också 
visade hur urvattnat ideologibegreppet 

blivit. Jag har fått alla möjliga epitet 
påklistrade. Det intressanta är inte vad 
jag skriver, eller står för, utan vad man 
vill att jag ska stå för. Läs det jag skriver 
och ha åsikter kring det.

Har det varit en jobbig vår?
– Det är klart. Det har varit en intensiv 

vår. Dagen när det blev offentligt var 
jobbig. Jag var oförberedd. Det blev så 

blandade reaktioner. Jag har 
fortfarande svårt att se vad 
som var så märkligt.
Tonen mot dig är bitvis väldigt 
hård. Blir du aldrig ledsen?

– Jag tycker att det är 
sorgligt att vi fått ett debatt
klimat där det sällan är 

personers åsikter som är intressanta och 
relevanta att argumentera emot. Klart att 
jag blir ledsen när man fokuserar på vem 
jag är. Det gör att man lätt kommer undan 
från sakfrågan. Men jag 
får inte bli för ledsen, då 
kan jag inte fortsätta 
jobba med det här. 

Har övervägt att sluta?
– Ja. Jag har i perioder 

funderat på om det är 
värt det. Men min familjs 
historia – vi kommer från 
ett land där man censure
rade och begränsade 
människors yttrande
frihet – har påverkat mig 
mycket, att stå upp för 
allas rätt att yttra sig.

Finns det någon fråga där du tycker att 
vänstern har bättre svar än högern?
– Inte just nu. Men jag tycker att 

 vänsterns bildningsideal tidigare var 
fantastiskt, synen på att ingen ska 
behöva förbli vid sin läst och dras med 
sitt arv, att också den som kommer från 
en oprivi ligerad bakgrund ska kunna 
göra en klassresa. Hedervärda värden 
vänstern tyvärr släppt, som jag hoppas 
att borgerligheten ska hitta fler politiska 
visioner för. Vänstern i dag ägnar sig åt 
för mycket identitetspolitik, strukturer 
och rasifiering. Det säger väldigt lite. De 
borde tala mer om klass.

Du har ett imponerande cv – har du haft 
tid att ha roligt på vägen?
– Det har jag absolut haft. Det är en 

sorglig syn att se på ansträngning som 
något som bara är tråkigt. I min klass 
var alla studiemotiverade, med engage

rade föräldrar. Det var en 
stor konkurrens mellan 
oss barn, men det var 
inte så att vi inte hade 
roligt för det. Duktighe
ten är också en befrielse. 
Det vet inte minst idrotts
män, men dem frågar 
man inte om de inte haft 
roligt.

– Jag har för månen att 
jobba med det jag tycker 
är roligast. På gott och 
ont går det ut över hela 
livet.

Jag tycker 
att väns

terns bildnings
ideal tidigare 
var fantastiskt.

HAR ROLIGT. Alice Teodorescu har ett imponerande cv, men att det skulle ha varit på bekostnad av att hon inte har haft roligt 
längs vägen, håller hon inte med om. ”Det är en sorglig syn att se på ansträngning som något som bara är tråkigt”, säger hon.

NAMN: Alice Alexandra Teodorescu.
ÅLDER: 31 år.
FAMILJ: Sambo.
BOR: I Göteborg. Född i Bukarest i Rumä-
nien, uppvuxen i Lund.
YRKE: Politisk redaktör för Göteborgs-
Posten.

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

– Aldrig så. Men jag och min sambo 
talar ofta om att lämna allt, köpa ett hus 
på landet och ha en valpkennel och en 
massa barn.
2 Vilket samtalsämne snöar du in på lite 
för ofta när du är berusad?

– Politik. För övrigt är jag nästan aldrig 
berusad. Jag lärde mig att smutta på vinet 
i Bryssel. 
3 Vem är det kändaste person du träffat?

– Madeleine Albright i New York, hösten 
2013. 
4 Vilket är det konstigaste telefonsamtal 
du fått?

– Jag får konstiga samtal varje dag.

ALICE TEODORESCU

FYRA FR˚GOR

 I ALMEDALEN

Pascal
Engman
pascal.engman 
@expressen.se

TEXT

Lisa 
Mattisson
lisa.mattisson 
@expressen.se

FOTO

Alice Teodorescu i SVT:s ”Debatt”. ”Jag blir 
 castad för att vara ensam om åsikten jag 
företräder”, säger hon. Foto: ANDERS WEJROT 



EVOLUTION
BENSIN
NU KAN ALLA TANKA LITE GRÖNARE

VÄRLDSNYHET!

Vi har sagt det förut, men vi kan inte låta bli att säga det igen: skogen 
är Sveriges oljereserv. Fantastiskt. Av den utvecklade vi Evolution 
Diesel med tallolja, en förnybar restprodukt från skogsindustrin. Och nu 
presenterar vi nästa stora genombrott – Evolution Bensin med tallolja. 
Så nu kan alla, oavsett vilken bil de kör, tanka lite grönare.

En lite grönare bensin är ett steg i rätt riktning. Men vi vill hellre 
ta enorma kliv. För att det ska kunna hända behöver vi långsiktiga 
 spelregler från våra beslutsfattare. Fler politiker borde helt enkelt, 
precis som vi, dra åt skogen.

Läs mer på preem.se/evolution

VÄRLDSPREMIÄR FÖR EVOLUTION BENSIN – 30 JUNI.

Preem Evolution Diesel (32% förnybar råvara) och Preem Evolution Bensin (10% förnybar råvara) sänker utsläppen av fossil koldioxid jämfört med fossil diesel och bensin.
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2 Cecilia Schelin 
Seidegård, 61
Landshövding Gotland

MMOräddMAlmedalsvänMsomMtarM
gästfrihetenMtillMenMnyMnivåMgenomM
attMhållaMsinMträdgårdMöppenM
underMveckanMförMattMbjudaMinM
politikerMochMandraMpolitiker.MHonM
uttryckteMstarkMkritikMmotMPutinsM
agerandeMochMuppgifternaMomMattM
RysslandMsimuleratMenMlandstig-
ningMpåMGotland.MTogMöverMefterM
Marianne SamuelssonMsomM
avgickMefterMenMuppmärksammadM
skandalMomMgodkändaMbyggenM
iMstridMmotMstrandskyddet.

3 Antje 
Jackelén, 60
Ärkebiskop

MMUtsågsMtillM”HetastMiMAlmedalen”M
avMPR-byrånMWestanderMförraM
åretMefterMsinMkampMförMmångfaldM
ochMöppenhet.MEnMkvalificeradM
gissningMärMdetMinteMhellerMkom-
merMvaraMljummetMkringMhenneM
iMår.

ÄrkebiskopenMdeltarMiMtolvM
evenemangMunderMveckan.MHonM
delarMdåMochMdåMmedMsigMavM
bibelordMpåMTwitterMochMgjordeMettM
hyllatMochMpersonligtM”SommarM
iMP1”MiMfjol.

HETA
LISTAN
med politikreporter
Hanna Jakobson

Makt-
havare

1 Linda Norberg, 29
Presschef Moderaterna och hos Anna Kinberg Batra

MMM-ledarensMnärmasteMkvinnaMharMenMbakgrundMiMPR-branschen,M
precisMsomMsinMchef.MHonMharMocksåMvaritMkommunalMfritidspolitikerM
iMNackaMkommun.M2011MvärvadesMLindaMNorbergMtillMjobbetMsomM
pressekreterareMåtMförreMmigrationsministernMTobiasMBillströmMochM
underMvalrörelsenMarbetadeMhonMförMtidigareMarbetsmarknadsministerM
ElisabethMSvantesson.MHonMutnämndesMtillMpresschefMefterMdenMfallnaM
budgetenMiMdecemberM2014.

SANDRA BRÄNDSTRÖM, 
23, studerar till socionom:

DetMärMenkeltMochM
gårMsnabbt.MJagM
gillarMattMfåM

snabbaMuppdateringarMochM
kollarMnyheternaMfyra,MfemM
gångerMomMdagen.

Medierna storsatsar, som 
vanligt under Almedals-
veckan, och Expressen 
som flera år toppat listan 
över varumärken som 
syns mest här är förstås 
i full gång.

Men de allra flesta läsare 
besöker förstås inte valstugan 
på Hästgatan i Visby, och lång-
siktigt är förstås publikutveck-
lingen i alla samlade kanaler 
viktigast. Därför har Expressen 
precis släppt en ny spännande 
produkt, sajten Geo.se med kva-
lificerad utrikesjournalistik.

Och intresset för Expressens 
samlade innehåll är stort. Sifo 

släpper nu nya Orvesto-siff-
ror över räckvidd och i maj 
tog 2 386 000 läsare per dag 
del av Expressens innehåll 

i papperstidningen, 
på desktopsajten eller 

mobilsajten. 

”Flest progampunkter”
Det är en ökning med 47 000 

jämfört med det tidigare rekor-
det från maj 2014 och en ökning 
med 33 procent, jämfört med 
samma månad i fjol. Aftonbladet 
är fortfarande störst men ökar 
bara med nio procent.

– Expressen satsar hårt på att 
ge dig nyheterna snabbast i din 

mobil, men vi vill även ge dig 
analys och hjälpa dig förstå där-
för är vi stolta över att lansera 
vår nya utrikessajt Geo samti-
digt som vi har flest program-
punkter i Almedalen och gör tv 
från morgon till sen kväll, säger 
Magnus Alselind.

Nytt desktoprekord
Papperstidningsläsningen 

minskar för alla mediehus, tap-
pet är 10 procent för båda tit-
larna, men den digitala tillväx-
ten är snabb:
4 Nytt rekord för desktopsaj-

ten med 1 219 000 läsare per dag, 
vilket är plus 45 procent mot 
2014. Aftonbladet.se ökade med 
13 procent.  
4 Mobilsajten noterar den 

näst bästa läsningen hittills: 
964000 läsare en genomsnitt-
lig dag. Expressen växer med 85 
procent, Aftonbladet med 11 pro-
cent.

Elisabeth Lidén
elisabeth.liden@expressen.se

VISBY.MExpressen syns mer under Almedalsveckan än tidi-
gare – och samtidigt ökar också vår publik.

I maj hade vi, enligt nya siffror från Sifo, hela 2,4 miljoner 
läsare per dag.

– Det är en ökning med 33 procent jämfört med i fjol. 
Därför är det kul att vi i dagarna lanserat en ny utrikessajt, 
Geo, för att stärka omvärldsbevakningen, säger redaktions-
chefen Magnus Alselind som just nu leder nyhetsarbetet  
i Visby.

Magnus Alselind.

Expressen har ökat med 33 procent  
– och mest växer läsningen i mobilen

Nu når vi hela 2,4 miljoner!

Fler nyheter: KOLLA
EXPRESSEN TV 
I DIN MOBIL

FR˚GAR 
UT. Expres-
sens 
Rebecka 
Martikainen 
leder flera 
utfrågningar 
under 
Almedals-
veckan.

C-DAG. 
I går var det 
Centerns 
dag – parti-
ledaren 
Annie Lööf 
höll tal på 
den stora 
scenen  
i Almedalen.
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2 Polisen kollade 
TU:s reklam

MMMittMunderMTidningsutgivarnasM
seminarierMiMgårMomMRetrieversM
undersökningMomMantaletMpubli-
ceradeMartiklarM2011–2015MochM
vadMsomMdelatsMmestMkomMpoli-
sen.MDeMkontrolleradeM–Mfaktiskt!M
–MvepornaMinneMpåMhotellet.

MenMJeanetteMGustafsdotter,M
tillträdandeMvd,MkundeMandasMut.

3 Tomas  
Franzén, 52 
Vd för Bonnier
m KoncernchefenMpåMplatsMiMgårM
ochMiMdagMochMfleraMmedierMfrå-
gadeMdirektMomMBonnierMvillMköpaM
AftonbladetMellerMinte?M

”IngaMkommentarer”,MvarM
svaret...

HETA
LISTAN
med chefredaktör
Thomas Mattsson Medier

1 Dagens Samhälles löp
MM ”AlmedalensMviktigasteMscen”MkallarMtidningenMsittMtältMpåMCramérga-

tanMvidMingångenMtillMCampusMGotland.MMenMdetMärMinteMrabblandetMavM
hurMmångaMmakthavareMsomMkommerMhitMsomMimponerarMpåMmig,MandraM
scenerMerbjuderMfaktisktMflerMbeslutsfattare,MutanMkänslanMavMnärvaro.

BaraMdettaMmedMattMbesökarnaMkanMgöraMsinaMegnaMlöpsedlar.MSåM
enkelt,MsåMinteraktivt.

MARIA RODE, 50, brand 
campaign manager:

DetMgårMsnabbtMochM
såMärMdetMbraMattMdetM
plingarMtillMnärMmanM

fårMnyhetspushar.MManMfårM
vetaMdirektMnärMdetMhänderM
någotMochMmobilenMharMmanM
alltidMmedMsig.

Inga kommentarer

M
A

J 
20

14
: 6

55
 0

0
0

M
A

J 
20

15
: 5

88
 0

0
0

M
A

J 
20

14
: 8

40
 0

0
0

M
A

J 
20

15
: 1

 2
19

 0
0

0

M
A

J 
20

14
: 5

22
 0

0
0

M
A

J 
20

15
: 9

64
 0

0
0

M
A

J 
20

14
: 1

 7
96

 0
0

0

M
A

J 
20

15
: 2

 3
86

 0
0

0

Papper 
–10% 

Total
räckvidd

+33%Webb 
+45% 

Mobil 
+85% 

Siffrorna för 
maj 2014 & -15 

enligt Sifo

Varför läser du så 
gärna Expressens

nyheter i mobilen? 

Nu når vi hela 2,4 miljoner!

Foto: LISA MATTISSON

EFTER-
SNACK. 
Varje dag, 
efter varje 
partiledar-
tal leder 
Expressens 
Niklas 
Svensson 
Eftersnack.

SÆKERT? 
Seher 
Yilmaz och 
Björn Jans-
son disku-
terade 
säkerheten 
i Almedalen 
på Expres-
sens scen.

KRISLÆGE. 
Journalisten 
Alexandra Pasca-
lidou frågades ut 
av Expressens 
Niklas Svensson, 
om vad som 
händer nu i den 
ekonomiska kri-
sens Grekland.
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ALME-
DALEN
M˚NDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

07.30–10.00 10.30–12.00

SÆPO OM TERROR
MMHurMskaMsamhälletMstoppaMterrorismMochMradikali-

sering?MSäpochefenMAndersMThornbergMsökerMsvarMpåM
denMfråganMtillsammansMmedMblandMandraMpolisminis-
ternMAndersMYgeman,MregeringensMsamordnareMMonaM
Sahlin,MMust-chefenMGunnarMKarlssonMochMterrorfors-
karenMMagnusMRanstorp.MDONNERSGATAN 2, KL 10.30

IDROTT & MÆNSKLIGA 
RÆTTIGHETER

MMChefredaktörenMochMfotbollstwittrarenMHelleMKleinM
möterMTV4-journalistenMOlof MLundhMochMandraMidrotts-
profilerMiMenMdiskussionMomMsportMochMmänskligaMrättig-
heter.MArenornaMinförMfotbolls-VMMiMQatarMbyggsMunderM
vidrigaMförhållandenM–MbordeMfotbollsvärldenMprotes-
tera?MDetMärMenMfrågaMsomMväcksMinförMSvenskaMSpelsM
seminarium.MJODA BAR OCH KÖK, KL 12.00

MILJARDER 
&H˚LLBARHET

MMTorstenMJanssonMbörjadeMtryckaMtröjorMiMgaragetM–M
nuMlederMhanMmiljardföretagetMNewMWaveMGroupMsomM
säljerMalltMfrånMglasMviaMOrreforsMKostaMBodaMtillMsport-
kläderMfrånMCraft.MUnderMveckanMlanserarMhanMrättvise-
märktaMCottoverMochMnuMmöterMhanMpolitikerMförMattMdis-
kuteraMhållbarhet.M EXPRESSENS VALSTUGA, KL 14.00
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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

= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

Annika Strandhäll.

Tomas Tobé

Helle Klein.

07:30–08:30 Den digitala samtidens utmaningar 
och möjligheter för demokratin
Arr: HejDigitalt. Med: Brit Stakston, Vanessa Berhe, 
Jan Gulliksen, Peter Alling, Jan Hylén, Christine 
Kastner Jonson. Plats: Södra Kyrkogatan 8.

08:30–10:00 Hur ska otrygga 
områden bli tryggare?
Arr: Polismyndigheten. Med: Dan Eliasson, Rikspolis-
chef. Åsa Regnér (S), Barn- äldre och jämställdhetsmi-
nister. Roger Haddad (FP), Rättspolitisk talesperson. 
Manne Gerell, Doktorand i kriminologi. Johnny Lindh, 
Kommissarie. Eva-Lisa Höglund, Arbetsförmedlingen. 
Unni Jerndal, Moderator. Plats: Wisby Strand Con-
gress & Event, Donnersgatan 2.  

08:35–09:45 Varför söker fler till en  
dokusåpa än till lärarutbildningen?
Arr: Linnéuniversitetet. Med: Lena Fritzén, Professor i 
pedagogik, Linnéuniversitetet. Plats: Kalas mat & 
catering, Skeppsbron 8. 

09:00–10:00 En feministisk utrikespolitik för EU
Arr: Socialdemokraterna i Europaparlamentet. Med: 
Federica Mogherini, EU:s höga representant för 
utrikes- och säkerhetspolitik, Europeiska kommissio-
nen. Marita Ulvskog, Europaparlamentariker, Social-
demokraterna. Annika Söder, Kabinettsekreterare, 
Utrikesdepartementet. Plats: S:t Hansgatan 18. 

09:00–10:20 Framgångsrik integration  
– Sverige ett föregångsland?
Arr: Röda Korset. Med: Ulrika Årehed Kågström, Röda 
Korset. Anders Danielsson, Migrationsverket. Thomas 
Huddleston, Migration Policy Group. Elin Bergqvist, 
Arbetsförmedlingen. Henrik Emilsson, Malmö Hög-
skola. Plats: Södertorg 17.

09:00–10:30 Självvalt livsslut  
– bör dödshjälp tillåtas i Sverige?
Arr: Statens medicinsk-etiska råd, Smer. Med: Kjell 
Asplund, Smer. Barbro Westerholm, riksdagsledamot.  
P C Jersild, författare. Thomas Idergard, jesuit och 
teologistuderande. Elisabet Wennlund, Stockholmssjuk-
hem. Anders Åkesson, landstingsråd, Region Skåne. 
Chatrine Pålsson Ahlgren, Landstinget Kalmar. Sven-
Olov Edvinsson, kommunalråd, Umeå kommun. Plats:  
Creperie & Logi, Stykjärnshuset, Wallers Plats 3. 

09:30–10:30 Södermalm bestämmer  
och industrin betalar 
Arr: SLA, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet. Med: 
Eskil Erlandsson, tidigare landsbygdsminister, (C). 
Lorentz Tovatt, språkrör, Grön Ungdom. Karolina 
Boholm, styrelseledamot, Näringslivets Transportråd 
– för transportköpare. Martin Flack, Copenhagen 
Economics. Yngve Andersson, Ryftes AB. Mats Sand-
gren, SCA Skog AB. Anna Dyhre, moderator.  
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

10:00–10:30 Raka svar med 
Annika Strandhäll, S 

Arr: Expressen.Med: Annika 
Strandhäll, S, socialförsäk-
ringsminister. Utfrågare: Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan .

10:00–10:45 Ryssland – kan vi samarbeta?
Arr: Svenska institutet. Med: Lena Jonson, forskare 
och ansvarig för UI:s Rysslandsprogram, Utrikespoli-
tiska institutet (UI). Annika Rembe, generaldirektör, 
Svenska institutet (SI). Elsa Håstad, Rysslandskän-
nare och chef för Avdelningen för Europa och Latin-
amerika, Sida. Moderator: Malcolm Dixelius, Ryss-
landskännare och journalist (f d korrespondent i 
Moskva). Plats: Donnersgatan.

10:00–11:00 Märket håller måttet, industri- 
avtalet inför avtalsrörelsen 2016
Arr: Unionen. Med: Fredrik Reinfeldt, statsminister 
2006-2014. Cecilia Fahlberg, förbundsordförande, 
Unionen. Göran Hjelm, forskningschef, Konjunkturin-
stitutet. Cecilia Hermansson, ordförande, Industrins 
ekonomiska råd. Irene Wennemo, statssekreterare, 
Arbetsmarknadsdepartementet. Christer Ågren, vice 
vd, Svenskt Näringsliv. Plats: H10, Hästgatan 10A.

10:00–11:30 Vem tar ansvar för försäljning av 
tonårskroppar på nätet och IRL?
Arr: Realstars Ideell Förening. Med: Malin Roux 
Johansson, Verksamhetsledare, Realstars. Julia 
Östfeldt, Föreningen Tillsammans. Helena Meyer, 
Verksamhetsansvarig, Nätvandrarna Fryshuset. 
Madeleine Sundell, Metodstöd Social Rättvisa, Fräls-
ningsarmén. Plats: Ryska Gränd 18. 

ANNAT

RÆTTS-
VÆSENDE

UTBILD-
NING

JÆM-
STÄLLDHET

INTEGRA-
TION

V˚RD & 
OMSORG

INFRA-
STRUKTUR

ANNAT

INTERN.
FR˚GOR

EKONOMI

MÄNSK.
RÆTTIGHETER

10:30–12:30 Om samhällets förmåga  
att förebygga och bekämpa  
radikalisering och terrorism
Arr: Säkerhetspolisen. Med: Anders Ygeman, Inrikes-
minister. Anders Thornberg, Säkerhetspolischef. Dan 
Eliasson, Rikspolischef. Agnetha Hilding-Qvarnström, 
Chefsåklagare. Gunnar Karlson, Chef MUST. Mona 
Sahlin, Samordnare. Magnus Ranstorp, Terro-
rismforskare. Ibrahim Bouraleh, Projektledare. Ann 
Jönsson, Utredare. Lennart Gabrielsson, Kommun-
politiker. John Chrispinsson, Moderator. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. 

10:45–11:15 Duell om tiggeri
Arr: Expressen. Med: Åsa 
Regnér, S, barn-, äldre- och 
jämställdhetsminister och 
Tomas Tobé, M, partisekrete-
rare. Utfågare: Hanna Jakob-
son. Plats: Hamngatan.

10:45–11:45 En ny exportstrategi för Sverige – 
hur kan fler exportera mer?
Arr: Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv. Med: Mikael 
Damberg, närings- och innovationsminister, (S). Åke 
Svensson, vd, Teknikföretagen. Marie Nilsson, vice 
ordförande, IF Metall. Mats Harborn, Executive 
Director, Scania Kina. Mari-Katharina Kadowaki, vd, 
SAFT Batteries. Carl Bäckstrand, vice vd, White 
Arkitekter. Jan-Olof Jacke, vd, AstraZeneca. Modera-
tor: Jennie Cato, ansvarig handelsfrågor, Teknikföreta-
gen. Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

11:00–12:00 Hur skapar vi framtidens sociala 
bostadspolitik?
Arr: HSB Riksförbund. Med: Mehmet Kaplan, bostads-
minister, Miljöpartiet. Mona Sahlin, fd samhällsbygg-
nadsminister, Socialdemokraterna. Ulf Perbo, fd 
statssekreterare hos bostadsminister Stefan Attefall, 
Kristdemokraterna. Anders Lago, förbundsordförande, 
HSB. Nina Lundström, bostadspolitisk talesperson, 
Folkpartiet. Göran Cars, professor i samhällsplanering, 
KTH. Anna Bellman, Moderator. Plats: Wisby Strand 
Congress & Event, Donnersgatan 2.

11:00–12:30 Situationen för utsatta EU- 
medborgare i Sverige och Rumänien
Arr: Feministiskt initiativ Gotland. Med: Elin Bååth, 
Ordförande, Feministiskt initiativ Gotland. Narcisa 
Genesa Ion. Plats: Biograf Roxy, Adelsgatan 39.

11:30–12:30 CV-glapp – gräddfil  
till papperskorgen, eller?
Arr: Akademikernas a-kassa. Med: Karl-Petter Thor-
waldsson, ordförande, LO. Bettina Kashefi, chefeko-
nom, Sveriges Kommuner och Landsting. Tina Ersson, 
arbetsförmedlingschef Visby, Arbetsförmedlingen. 
Marika Skärvik, VD, PerformancePotential. Ulrica 
Schenström, PR-konsult, Hallvarsson och Halvarson. 
Anna Dyhre, Moderator. Plats: Kårhuset Rindi, Don-
nersgatan 1. 

11:45–12:30 Så ska försvaret nå sina egna mål  
– och verkställa de folkvaldas vilja
Arr: Reservofficerarna. Med: Peter Hultqvist, försvars-
minister. Allan Widman (FP), ordförande i försvarsut-
skottet, Sveriges riksdag. Magnus Konradsson, 
ordförande, Reservofficerarna. Peter Sandwall, 
generaldirektör, Försvarsmakten. Fredrik Ståhlberg, 
chef P4, Försvarsmakten. Mikael Tornving, moderator. 
Plats: S:t Hansgatan 11.

12:00–13:00 Måste idrotten bry sig  
om mänskliga rättigheter?
Arr: Svenska Spel. Med: Agneta Karlsson, stats-
sekreterare, Socialdepartementet. Olof Lundh, journa-
list, TV4-sporten och Fotbollskanalen. Helle Klein, 
chefredaktör och fotbollstwittrare, Dagens Arbete. 
Peter Mattsson, idrottschef, Riksidrottsförbundet. 
Åse Botha, kommunikationschef, Swedwatch. Zenita 
Strandänger, CSR-chef, Svenska Spel. Katarina 
Hultling, moderator.  
Plats: Joda Bar och kök, Skeppsbron 24. 

RÆTTS-
VÆSENDE

ANNAT

NÆRINGS-
LIV

BYGGANDE

MÆNSK.
RÆTTIGHETER

ARBETS-
MARKNAD

SÆKER-
HET/ 

FØRSVAR

MÆNSK.
RÆTTIGHETER

PROGRAMMET ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER Källa: Almedalsveckans officiella kalendarium, Region Gotland. Med reservation för eventuella sena ändringar.
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12.45–14.30 15.00–15.30 16.00–20.00

Annie Lööf.

Carin Jämtin.

Mischa Billing.

Åsa Romson.

Sverker Göransson.

16:00–16:30 Aktivism och parlamentarism  
– går det att förena?
Arr: Feministiskt initiativ. Med: Gudrun Schyman, Sam-
talsledare, Feministiskt initiativ. Maria Svensson, Tf 
Ordförande, Feministiskt initiativ. Elin Bååth, Ordfö-
rande, Fi Gotland. Hedda Tingskog, Unga Feminister.  
N N, Ship to Gaza. Plats: Talarplats, Donners plats.

16:00–16:45 Nordiskt försvarssamarbete  
– hur långt kan vi gå?
Arr: Norden i Fokus. Med: Peter Hultqvist, Försvarsmi-
nister, Socialdemokraterna. Allan Widman, Försvars-
utskottets ordförande, Folkpartiet. Matts Lindqvist, 
moderator, Norden i Fokus. Plats: Strandvägen 4.

16:00–17:00 Svensk rymdpolitik  
– sikta mot stjärnor eller trädtoppar?
Arr: Rymdstyrelsen. Med: Helene Hellmark Knutsson, 
Minister för högre utbildning och forskning, Utbild-
ningsdepartementet. Olle Norberg, Generaldirektör, 
Rymdstyrelsen. Ingemar Skogö, Utredare. Mats 
Warstedt, VD, RUAG Space AB. Helena LindbergMyn-
digheten för samhällsskydd och beredskap, Generaldi-
rektör, Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap. Peter Egardt, Landshövding, Uppsala län. Ulf 
Wickbom, Moderator. Plats: Länsstyrelsens nedre 
trädgård, Korsgatan 4. 

16:30–17:00 Raka svar med 
Åsa Romson, MP

Arr: Expressen . Med: Åsa 
Romson, MP, miljöminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson 
Plats: Hamngatan.

17:00–17:30 Raka svar med 
Lars Adaktusson, KD

Arr: Expressen. Med: Lars 
Adaktusson, KD, EU-parlamen-
tariker. Utfrågare: Niklas Svens-
son. Plats: Hamngatan.

17:00–19:00 Klass och mångfald – lika  
rättigheter och jämlikhet
Arr: LO Landsorganisationen i Sverige. Med: Karl-Pet-
ter Thorwaldsson, Ordförande, LO. Alexandra Pascali-
dou, Journalist. Seher Yilmaz, Ordförande, Rättvise-
förmedlingen. Tobias Gerdås, Moderator.  
Plats: Terrassen, restaurang, Hamnplan 5. 

17:00–20:00 Världens mest hållbara catwalk
Arr: TEKO, Sveriges Textil- och Modeföretag; Svensk 
Handel Stil; BioInnovation. Med: Lorentz Tovatt, 
Språkrör, Grön ungdom. Eva Lindström statssekrete-
rare hos närings- och innovationsminister Mikael 
Damberg. Kristina Yngwe, vice ordförande miljö- och 
jordbruksutskottet, riksdagsledamot Centerpartiet. 
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd. 

17:30–18:00 Raka svar med 
Sverker Göranson, ÖB

Arr: Expressen. Med: Sverker 
Göranson, ÖB, försvarsmakten. 
Utfrågare: Niklas Svensson.  
Plats: Hamngatan.

19:00–20:30 Partiordförande 
och statsminister Stefan Löfven talar
Arr: Socialdemokraterna. Med: Stefan Löfven, Parti-
ordförande, Socialdemokraterna. Plats: Almedalen.

20:00–21:00 Vem har råd att vara kultur
arbetare?
Arr: Almedalsbiblioteket; Natur & Kultur. Med: Liv 
Strömquist, serietecknare, satiriker och författare. 
Caroline Ringskog Ferrada-Noli, producent och 
författare. Björn Linnell, senior advisor, Natur & 
Kultur. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

ANNAT

SÆKER-
HET/ 

FØRSVAR

FORSK-
NING

ANNAT

EU

INTEGRA-
TION

H˚LL-
BARHET

FØRSVAR

TAL

MEDIA/
JOURNA-

LISTIK

15:00–15:30 Raka svar med 
Carin Jämtin, S

Arr: Expressen . Med: Carin 
Jämtin, S, partisekreterare. 
Utfrågare: Niklas Svensson.  
Plats: Hamngatan.

15:00–15:45 Kulturkrockar 
– en förutsättning för bra bistånd
Arr: Forum Syd. Med: Gunilla Carlsson, fd biståndsmi-
nister och senior advisor, Afrikabanken. Joakim 
Palme, Ordförande Delmi, Professor i Statsvetenskap 
Uppsala Universitet. Kowsar Aden, Social entreprenör, 
MyDreamNow. Ahmed Hassan, landchef Somalia, 
Forum Syd. Moderator David Isaksson, Global 
Reporting. Plats: Donnersgatan 6.

15:00–15:45 Björndjur och astronauter – när 
rymd och teknik tar plats i skolan
Arr: Rymdstyrelsen. Med: Christer Fuglesang, Astro-
naut och adj professor KTH, ESA. Johan Marcopoulos, 
Kommunikationschef, Rymdstyrelsen. Kristina Alsér, 
Landshövding, Kronobergs län. Lärare och elever. 
Claes Nyberg, Moderator. Plats: Länsstyrelsens nedre 
trädgård, Korsgatan 4.

15:00–16:00 Så klarar vi hinderbanan och når ett 
samhälle med öppna geodata
Arr: Lantmäteriet. Med: Bengt Kjellson, Generaldirek-
tör, Lantmäteriet. Ingemar Hansson, Generaldirektör, 
Skatteverket. Peter Nylén, Chef Geodatadistributio-
nen, Lantmäteriet. Karina Aldén, Kansliråd, Finansde-
partementet. Jan-Ove Östbrink, Avdelningen för 
tillväxt och samhällsbyggnad, SKL. Peter Krantz, 
Opengov. Elisif Elvinsdotter, Moderator. Plats: Best 
Western Strand Hotel, Strandgatan 34.

15:00–16:00 Tänk om – hur möter vi framtiden?
Arr: Migrationsverket. Med: Anders Danielsson, 
Generaldirektör, Migrationsverket. Martin Ådahl, 
Författare av Canada-modellen, Chefsekonom Center-
partiet. Anders Lago, Ordförande HSB. Lisa Pelling, 
Utredningschef, Arena idé. Golnaz Hashemzadeh 
Bonde, VD och grundare, Inkludera Invest.  
Plats: Strandvägen, H524. 

15:15–17:00 Hur uppnår vi jämlik hälsa?
Arr: Vårdförbundet; Kommunal; Sveriges läkarförbund; 
Fysioterapeuterna; Sveriges Yngre Läkares Förening 
SYLF. Med: Gabriel Wikström, folkhälso- sjukvårds & 
idrottsminister. Annelie Nordström, Kommunal. Sineva 
Ribeiro, Vårdförbundet. Heidi Stensmyren, Läkarför-
bundet. Stefan Jutterdal, Fysioterapeuterna. Emma 
Spak, SYLF. Anders W Jonsson (C), Socialutskottet. 
Anders Henriksson (S), SKL. Anna Starbrink (FP), 
Sthlms läns landsting. Emma Henriksson (KD), Social-
utskottet. Fredrik Lennartsson, Myndigheten för 
Vårdanalys. Hans Karlsson, SKL. Margareta Kristen-
son, Linköpings Universitet. Anette Nilsson, moderator. 
Plats: S:t Hansplan 1. 

15:30–16:30 Konsumenternas krav  
på maten – kan  de mötas  
med forskning och innovation?
Arr: Örebro universitet. Med: Carl-Jan Granqvist, 
Gästgivare emeritus, Grythyttan. Mischa Billing, 
Lektor, Örebro universitet. Johan Swahn, Specialist 
sensorisk marknadsföring, Ica. Sara Sundqvist, 
Livsmedelsstrateg, Visita. Mia Spendrup, VD, Loka 
Brunn och Grythyttans Gästgivaregård. Ulf Berg, 
Riksdagsledamot, (M). Annika Åhnberg, Processle-
dare, Regeringens livsmedelsstrategi. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donnersgatan 2. 

15:30–17:00 Finns nästa Steve Jobs i Stockholm?
Arr: Norstat. Med: Mikael Hjorth, Lic Econ and resear-
cher. Ulrik Simonsson, VD, Ungdomsbarometern. Niklas 
Wykman, Skattepolitisk talesperson, Moderaterna. 
Jens Sjöström, Oppositionslandstingsråd Stockholm, 
Socialdemokraterna. Agneta Jacobson, affärsutveck-
lare/coach för STING ledare av en europeisk Business 
Community om Internet of things, Teyi. Plats: Best 
Western Strand Hotel, Strandgatan 34. 
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12:45–14:15 Den nordiska ölkarusellen  
– ett växande problem
Arr: Sveriges Bryggerier. Med: Sune Rydén, Nationell 
specialist i alkohol och tobak, Tullverket. Carina Pers-
son, Polisregion Väst. Elin Gabrielsson, HUI Research. 
Cecilia Giertta, VD, Sveriges Bryggerier. Björn Trolldal, 
Forskare, CAN. Björn Eriksson, Moderator.  
Plats: Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34. 

13:00–13:45 Svenska FNsoldater i Mali  
– blir det fred nu?
Arr: FOI; Försvarsmakten; Svenska FN-förbundet. 
Med: Aleksander Gabelic, Generalsekreterare, 
Svenska FN-förbundet. Magdalena Tham Lindell, 
Säkerhetspolitisk analytiker, FOI. Göran Mårtensson, 
Insatschef, Försvarsmakten. Markus Derblom, Mode-
rator, FOI. Plats: Donnersgatan.

13:00–14:00 IT i skolan – vår nästa klassfråga?
Arr: HejDigitalt, AcadeMedia. Med: Per Kornhall, 
Skolexpert debattör och författare. Tobias Baudin, 
Vice Ordförande, LO. Brit Stakston, Mediestrateg 
Stakston PR, Moderator HejDigitalt.  
Plats: Södra Kyrkogatan 8.

13:00–14:00 Vem tar ansvar för EUmigranterna?
Arr: Röda Korset. Med: Ulrika Årehed Kågström, 
Generalsekreterare, Röda Korset. Eva Lindh, Kommu-
nalråd (s), Linköpings kommun. Anna Hed, EU-parla-
mentariker, Europaparlamentet. Anti Avsan, Riksdags-
ledamot, Moderaterna. Plats: Södertorg 17.

13:00–14:15 Hur vill barnministern  
stärka barns rättigheter?
Arr: BRIS. Med: Kattis Ahlström, Generalsekreterare, 
BRIS. Åsa Regnér, Barn- äldre- och jämställdhetsmi-
nister. Plats: Almedalens bed and breakfast, Tage 
Cervins gata 3B.

13.30–14.00 Raka svar med Annie Lööf, C
Arr: Expressen. Med: Annie 
Lööf, C, partiledare. Utfrågare: 
Niklas Svensson. Plats: Hamn-
gatan.

13:30–14:15 Satir efter Charlie 
Hebdo – var gränserna 
går mellan samhällskritik och provokation?
Arr: TU/Tidningsutgivarna; Reportrar utan gränser. 
Med: Jonathan Lundqvist, Ordförande, Reportrar utan 
gränser. Thomas Mattsson, Chefredaktör, Expressen. 
Katrin Säfström, Chefredaktör, Nerikes Allehanda. 
Ulrika Fjällborg, Moderator (frilansjournalist). Plats: 
Almedalens Hotell, Strandvägen 8.

14.00–14.30 
Fokuserat: Hållbarhet 

Arr: Expressen. Med Åsa 
Westlund, S, riksdagsledamot 
och Helena Lindhal, C, riks-
dagsledamot, Torsten Jansson, 
New Wave. Utfrågare: Fredrik 
Sjöshult
Plats: Hamngatan

13:30–14:30 Rädda landsbygden med taxi i linje
trafik
Arr: Svenska Taxiförbundet. Med: Per Juth, Förbunds-
direktör, Svenska Taxiförbundet. Nils Bohlin, Konsult-
chef, HUI Research. Anders Åkesson (C), Ledamot, 
Riksdagens trafikutskott. Johan Andersson (S), 
Ledamot, Riksdagens trafikutskott. Plats: Kronstall-
gränd 4.

14:30–15:00 Raka svar med 
Mikael Damberg, S

Arr: Expressen. Med: Mikael 
Damberg, S, näringsminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson.  
Plats: Hamngatan .

14:30–15:15 Vad tycker journalister om politiker 
och vad tycker politiker om journalister?
Arr: Utgivarna; JMG. Med: Bengt Johansson, Profes-
sor, JMG. Anders Ygeman, Inrikesminister, Justitiede-
partementet. Jonas Nordling, Ordförande, Svenska 
Journalistförbundet. K-G Bergström, Inrikespolitisk 
kommentator, Expressen. Viveka Hansson, Programdi-
rektör, TV4. Ulrika Fjällborg, Moderator (frilansjourna-
list). Plats: Almedalens Hotell, Strandvägen 8.
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ALME-
DALEN
TISDAG
…med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

07.30–10.00 10.30–12.45

FLYKTING MOTTAGANDE
MMMigrationsverketMharMsamlatMenMkomplettMpanelMmedM

tungaMkommunpolitiker,MansvarigMministerMMorganM
JohanssonM ochM generaldirektörenM AndersM Daniels-
sonMsomMskaMdiskuteraMkommunernasMflyktingmotta-
gande.MFinnsMdetMnågonMlösningMförMjämnMfördelningMavM
mottagandetMöverMhelaMlandet?

� ST�LARS�KYRKORUIN,�KL�09.15

FRAMTIDS-
KOMMISSION 2.0

MMFramtidsministernMKristinaMPerssonM(S)MtarMettMnyttM
greppMomMframtidsfrågan.MAlmedalsveckanMvarMstorM
kickoff MförMReinfeldtsMförraMframtidskommissionM-MochM
dåMsomMnuMfannsMSEB:sMseniorekonomMKlasMEklundM
med.MÄvenMMiljöpartietsMex-språkrörMMariaMWetter-
strandMfinnsMmedM-MblirMdetMhennesMnyaMuppdrag?

� BIOSTADEN�BORGEN,�KL�09.00

PUTINHOTET
MMFörsvarsministerMPeterMHultqvistMärMenMavMgästernaM

närMFolkMochMFörsvar,MFOIMochMFörsvarshögskolanMbju-
derMinMtillMenMdikussionMomMhotetMfrånMRysslandMochM
PutinsMavsikter.MHetMfrågaMinteMminstMeftersomMGotlandM
nyligenMvarMaktuelltMiMenMryskMinvasionsövning.

� WISBY�STRAND,�KL�13.15
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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
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11

Kallbadhuset

= SÆNDS 
LIVE P˚

= FØR-
TÆRING

S˚ LÆSER DU PROGRAMMET

Anders�Ygeman.

Alice�Bah�Kuhnke

10:30–11:00 Raka svar med 
Ibrahim Baylan, S

Arr: Expressen. Med: Ibrahim 
Baylan, S, energiminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

11.40–12:00 Raka svar med 
Alice Bah Kuhnke, MP 

Arr: Expressen. Med: Alice Bah 
Kuhnke, kultur- och demokrati-
minister: Utfrågare: Rebecka 
Martikainen  Plats: Hamngatan.

11:45–13:30 Tänk om den mest energieffektiva 
lösningen var norm i våra fastigheter?
Arr: VVS-Fabrikanternas Råd. Med: Ulrica Messing, 
Moderator. Roland Jonsson, Energichef, HSB. Bengt 
Wånggren, VD, SGBC. Anders Mårtensson, VD, 
VVS-Fabrikanternas Råd. Niklas Karlsson, Siemens. 
Peter Wennerstein, Ostnor. Olov Sjökvist, MMA.  
Plats: Strandvägen 4. 

 12:00–12:30 Raka svar med 
Stefan Löfven, S

Arr: Expressen. Med: Stefan 
Löfven, S, statsminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

12:00–12:45 Så snabbt kan vi göra dagens  
fordonsflotta hållbar och fossilfri,  
hänger politiken med?
Arr: Preem AB; Lantmännen. Med: Maria Wetter-
strand, Ordförande, Regeringens grupp för grön 
omställning och konkurrenskraft. Erik Brandsma, 
Generaldirektör, Energimyndigheten. Carl von 
Schantz, Divisionschef, Lantmännen Energi. Helene 
Samuelsson, Kommunikationschef, Preem. Gunnar 
Sonesson, Moderator, Diplomat Communications. 
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14. 

 12:00–12:45 Kris i trädgårdsbranschen  
– om gröna jobb. Det utbildas  
16 gånger färre än behovet
Arr: Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Med: 
Helén Källholm, VD, Svenska kyrkans arbetsgivarorga-
nisation. betty Malmberg (M), Riksdagsledmot (M), 
Utbildningsutskottet. Mona Finnström, VD, Fastigo. 
Pernilla Johansson, Stadsträdgårdsmästare, Visby. 
Staffan Lundstedt, Hortonom, Svenska kyrkans 
arbetsgivarorganisation. Plats: Kilgränd 1. 

12:45–13:10 Raka svar med 
Ebba Busch Thor, KD

Arr: Expressen. Med: Ebba 
Busch Thor, KD, partileare. 
Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

13:10–13:40 Duell: Hur stoppar 
vi extremismen från Sverige?

Arr:�Expressen. Med: Anders 
Ygeman, S, och Caroline 
Szyber, KD. Utfrågare: Josefin 
Berglund. Plats: Hamngatan.

13:15–14:45 Mormor läser på paddan  
och tonåringen gerillastickar – hur ser 
framtidens kultur- och medievanor ut?
Arr: Myndigheten för kulturanalys; Statens Medieråd. 
Med: Ewa Thorslund, myndighetschef, Statens Medi-
eråd. Ulf Dalquist, forskningsansvarig, Statens Medi-
eråd. Sverker Härd, myndighetschef, Myndigheten för 
kulturanalys. Klara Tomson, utredare, Myndigheten för 
kulturanalys. Katarina Graffman, doktor i antropologi 
och expert på medie- och konsumentbeteenden, 
Inculture. Jenny Aschenbrenner, kulturjournalist, 
Sveriges Radio (moderator). Plats: Länsteatern, 
Bredgatan 10.

13:15–14:45 Ryssland – säkerhets- 
politiska mål och medel
Arr:�Folk och Försvar; Försvarshögskolan; FOI. Med: 
Peter Hultqvist, Försvarsminister, Försvarsdeparte-
ment. Carolina Vendil-Pallin, Forskningsledare, FOI. 
Jan Mörtberg, Chef Institutionen för säkerhet strategi 
och ledarskap, FHS. Sverker Göranson, ÖB, Försvars-
makten. Peter Mattson, Forskare, FHS. Ulrik Franke, 
Forskare, FOI. Åsa Lindestam, Viceordf (S), Försvars-
utskottet. Daniel Bäckström, Ledamot (C), Försvarsut-
skottet. Lena Bartholdson, Moderator, Folk och 
Försvar. Plats: Wisby Strand Congress & Event, 
Donnersgatan 2.
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07:30–09:00 Yrkesutbildningen som  
leder till arbete – så lyckas vi
Arr: Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), Ratio 
- Näringslivets forskningsinstitut, ETG. Med: Ann-Kari 
Edenius, Ratio. Plats: Strandvägen 4. 

08:30–09:00 Är det lönsamt med satsning på 
hållbarhet och miljöengagemang?
Arr:�Dagens industri. Med: Lotta Edling, redaktions-
chef, Dagens industri. Petter Stordalen, investerare. 
Plats: Donners plats 2. 

08:30–09:00 Läsningens betydelse – är  
läsförståelsen hos unga viktig för  
ett demokratiskt samhälle?
Arr: En läsande klass. Med: Martin Widmark, Förfat-
tare, En läsande klass. Karolina Ramqvist, Författare. 
Martin Schibbye, Författare och journalist. Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5. 

08:30–09:00 Hur mår din privatekonomi  
snart ett år efter valet?
Arr:�Privata Affärer/Placeringsguiden. Med: Ingela 
Gabrielsson, Privatekonom, Nordea. Fredrik Lindberg, 
Chefredaktör, Privata Affärers Placeringsguiden. Plats: 
Hamnplan, H244.

08:30–10:00 Den tredje vägen – framtidens 
välfärdsföretag ägs av medarbetarna
Arr:�Iris Utvecklingscenter AB; Magelungen Utveckling 
AB. Med: Erik Andrén, VD, Iris Utvecklingscenter AB. 
Mona Sahlin, Styrelseledamot, Iris Utvecklingscenter 
AB. Mia Hübinette, vice VD, Magelungen Utveckling 
AB. Thomas Af Bjur, TCO. Plats: Best Western Strand 
Hotel, Strandgatan 34. 

09:00–10:30 Regeringens framtidsseminarium 
– underbara dagar framför oss?
Arr: Regeringen. Med: Kristina Persson, minister för 
strategi och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete. 
Annelie Nordström. Klas Eklund. Loa Brynjulfsdottir. 
Thomas Hammarberg. Maria Wetterstrand. Jonas 
Karlsson. Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24.

09:15–10:00 Det ojämna flyktingmottagandet 
– är mer pengar till kommunen lösningen?
Arr:�Migrationsverket. Med: Anders Danielsson, 
Generaldirektör, Migrationsverket. Lena Micko, 
Ordförande, SKL. Lars Stjernkvist, Kommunalråd, 
Norrköpings kommuns. Morgan Johanssson, Migra-
tions- och justitieminister, Regeringen. Nedjma 
Chaouche, moderator. Annika Vannerberg, integra-
tionssamordnare, Halmstads kommun. Åke Nilsson, 
vice ordförande kommunstyrelsen, Hultsfreds kom-
mun. Plats: S:t Lars, kyrkoruin, Syskongatan 4. 

10:00–10:30 Raka svar med 
Anders Ygeman, S

Arr: Expressen. Med: Anders 
Ygeman, S, inrikesminister. 
Utfrågare: Niklas Svensson 
Plats: Hamngatan.

10:00–10:45 Hinder för jobbskapande – regler, 
kostnader och brist på kompetens
Arr: Företagarna. Med: Günther Mårder, vd, Företa-
garna. Mikael Damberg, närings- och innovationsmi-
nister, Socialdemokraterna. Annie Lööf, partiledare, 
Centerpartiet. Janine Alm Ericson, ekonomisk-politisk 
talesperson, Miljöpartiet. Patrik Nilsson, moderator, 
Företagarna. Plats: Hästgatan 2.

10:00–11:00 Att bygga broar inte bränna bilar, om 
hur ung mobilisering ger samhällsvinst
Arr: Hassela Solidaritet. Med: Kim Roos, Mentor, 
Hasselaungdomsrörelse. Sarah Al-Doukhi, Barn och 
ungdomscoach, Hasselaungdomsrörelse. Plats: 
Kilgränd 1.

10:00–11:00 Så når vi ett jämställt arbetsliv
Arr: Unionen. Med: Per Schlingmann, pr-konsult och 
författare. Nyamko Sabuni, hållbarhetschef, ÅF. Pär 
Fors, senior vice president, CGI. Anne-Marie Fransson, 
vice vd och förbundsdirektör, Almega och 
IT&Telekomföretagen. Peter Hellberg, 1:e vice ordfö-
rande, Unionen. Plats: H10, Hästgatan 10A.

10:00–12:00 Porrfritt – dags för lagstiftning mot 
kommersiell pornografi
Arr: Sveriges Kvinnolobby; Unizon; Roks, Riksorgani-
sationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Med: 
Veronica Palm, S. Annika Hirvonen, Mp. Gita Nabavi, 
Fi. Bodil Sidén, MUF. Hanna Cederin, Ung Vänster. 
Josefine Temrell, LUF. Olga Persson, Unizon. Stépha-
nie Thögersen, Moderator, Sveriges Kvinnolobby. 
Plats: Kinbergs plats 8.
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13.30–15.30 16.00–17.30 18.00–21.00

Karl-Petter Thorwaldsson.

Helene Hellmark Knutsson.

Gustav Fridolin.

Anders Danielsson.

Ebba Busch Thor.

Stina Oscarson.

16:00–17:00 Om den ojämlika  
skolan med utbildnings- 
ministern och elever
Arr: Stiftelsen Läxhjälpen; Samsung. Med: Gustav 
Fridolin, Utbildningsminister, Miljöpartiet. Maria 
Arneng, verksamhetschef, Stiftelsen Läxhjälpen. Elin 
Wallberg, Corporate Citizenship, Samsung. Alexandra 
Pascalidou, Moderator. Plats: Joda Bar och kök, 
Skeppsbron 24.

16:00–17:15 43.000 nya jobb  
– kan bli fler, kan bli färre...
Arr: Connect Sweden. Med: Anna Johansson, Infra-
strukturminister, Regeringen. Thomas Brühl, VD, Visit 
Sweden. Torborg Chetkovich, VD och koncernchef, 
Swedavia. Anna Gissler, VD, Stockholm Business 
Region Development. Göran Johnsson, Connect 
Sweden, FD ordförande IF Metall. Henrik Littorin, 
Analytiker, Swedavia. Maria Rankka, VD, Stockholms 
Handelskammare. Mats Hedenström, Moderator. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

16:30–17:00 Raka svar med  
Karl-Petter Thorwaldsson, LO

Arr: Expressen. Med:  Karl-Pet-
ter Thorwaldsson, orförande, 
LO. Utfrågare: Niklas Svensson. 
Plats: Hamngatan.

17:00–17:30 Raka svar med Anders 
Danielsson, Migrationsverket

Arr: Expressen. Med: Anders 
Danielsson, generaldirektör 
Anders Danielsson. Utfrågare: 
Niklas Svensson Plats: Hamnga-
tan.

17:00–19:00 Ett uppkopplat Sverige   
– en förutsättning för demokratin?
Arr: MittMedia. Med: Anna-Karin Hatt, tidigare it- och 
energiminister tillträdande vd Almega. Per Olsson, 
statssekreterare (MP), kulturdepartementet. Isobel 
Hadley-Kamptz, kommunikationsansvarig, Digitalise-
ringskommissionen. AnnaKarin Lith, redaktionell chef, 
MittMedia. Henrik Toremark, public affairs-chef och 
tidigare stabschef på kulturdepartementet, MTG. 
Hampus Brynolf, strategichef, Intellecta. Mikael Ek, vd, 
Svenska Stadsnätsföreningen. Lars Stjernkvist, 
kommunalråd Norrköping, (S). Gunilla Kindstrand, 
kulturchef, MittMedia. Eva Cooper, moderator, New 
Republic. Plats: Strandgatan 18.

17:15–18:45 Science Slam    
– ny forskning i korthet
Arr: Lunds universitet; Malmö högskola. Med: Johan 
Wester, Moderator. Nellie Linander, Lunds universitet. 
Maj Rundlöf, Lunds universitet. Marc Isaksson, Lunds 
universitet. Karin Staffansson Pauli, Malmö Högskola. 
Michael Braian, Malmö Högskola. Anders Hellström, 
Malmö Högskola. Plats: Hästgatan 1. 

17:30–19:00 Vill och kan vi    
vända urbaniseringen?
Arr: Hela Sverige ska leva; #ungapålandsbygden. Med: 
Po Tidholm, författare. Christel Gustafsson, lands-
bygdsstrateg, Jordbruksverket. Adam Arnesson, 
ekobonden, KRAV. Julia Löf, #ungapålandsbygden, 
Hela Sverige ska leva. Sofie Skalstad, #ungapålands-
bygden, Hela Sverige ska leva. Plats: Birgers gränd 7, 
trädgård med ingång från Almedalen. 
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18:00–18:45 Bilens roll i det framtida  
samhället – vi tar pulsen på  
partiernas ungdomsförbund
Arr: Motorbranschens Riksförbund; BIL Sweden. Med: 
Christian Carlsson, 1e vice ordf, KDU. Jessica Ohlson, 
Förbundssekreterare, SDU. Louise Meijer, Vice ordf, 
MUF. CUF. Plats: Uppsala universitet, Campus Got-
land, Cramérgatan 3.

18:00–19:00 Bakom rubrikerna - direktsänt  
med svenska och internationella gäster
Arr: Jenny&Marcus; TV4. Med: Jenny Strömstedt, 
Programledare, TV4. Marcus Oscarsson, Politisk 
expert, TV4. Plats: Cramérgatan, H323.

18:45–19:00 Tal av KDUs förbundsordförande 
Sara Skyttedal
Arr: Kristdemokraterna. Med: Sara Skyttedal, För-
bundsordförande, KDU. Plats: Almedalen.

19:00–20:00 Tal av Kristdemokraternas  
partiledare Ebba Busch Thor
Arr: Kristdemokraterna. Med: Ebba Busvh Thor, 
Partiledare, KD. Plats: Almedalen.

20:00–21:00 Att läsa om romer i vår tid  
– hur talar vi med barn om utsatthet?
Arr: Almedalsbiblioteket; Natur & Kultur. Med: Ange-
lica Ström, specialpedagog, dotter till Katarina Taikon 
som skrivit Katitziböckerna. Björn Linnell, senior 
advisor, Natur & Kultur.  
Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5.

 20:00–21:30 Robotisering – hot eller möjlighet?
Arr: Industrin tar matchen. Med: Rasmus Törnblom, 
Förbundsordförande, Moderata ungdomsförbundet. 
Lorentz Tovatt, Språkrör, Grön Ungdom. Sara Skytte-
dal, Förbundsordförande, Kristdemokratiska ung-
domsförbundet. Ellinor Eriksson, Förbundsordförande, 
Socialdemokratiska ungdomsförbund. Magnus Huss, 
Förbundsdirektör och vVD, IKEM – Innovations- och 
kemiindustrierna. Moderator: Simon Strand, pr-geni 
och supertalang.  
Plats: S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.

20:15–22:00 Dags för en ny social bostadspolitik
Arr: Veidekke. Med: Alexandra Pascalido, Moderator. 
Hans Lind, Professor, KTH. Ulrika Francke, VD, Tyréns. 
Ola Johansson, Riksdagsman bostadspol talesperson 
(c). Nina Lundström, Riksdagsledamot bostadspol 
talesperson (Fp). Klas Eklund, Seniorekonom, SEB. 
Johan Löfstrand, Riksdagsledamot bostadspol tales-
person (s). Tomas Ernhagen, Chefsekonom, Fastig-
hetsägarna. Bengt Hansson, Analytiker, Boverket. Tor 
Borg, Chefsekonom, SBAB. Anna Öster, Chefsekonom, 
LF Bank. Ulrika Blomqvist, VD, Bostadsrätterna. Maria 
Pleiborn, Bostadsexpert, WSP. Ted Lindqvist, VD, 
Evidens. Leif Nysmed m fl.  
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

20:30–21:30 Världen har flyttat till Sverige  
– om att möta fattigdom och utsatthet
Arr: Equmeniakyrkan; Studieförbundet Bilda. Med: 
Emil Mattsson, Direktor, Göteborgs Räddningsmission. 
Magnus Helmner, Samordnare EU-migranter, Ny 
Gemenskap. Britta Hermansson samtalsledare, Pastor, 
Equmeniakyrkan. Martin Åsander, Musiker. Robert 
Ivansson, Musiker. Robert Öberg, Musiker. Plats: 
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43. 

21:00–21:45 Nikodemus K – i skärningspunkten 
mellan religion, kultur och demokrati
Arr: Svenska kyrkan; Visby domkyrkoförsamling; 
Sensus studieförbund. Med: Stina Oscarson, dramati-
ker. Erika Hedenström, kultursekreterare, Svenska 
kyrkan. Carl Henric Svanell, präst, Svenska kyrkan. 
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
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13:40–14:15 Raka svar med 
Anders Thornberg, Säpo

Arr: Expressen. Med: Anders 
Thornberg, generaldirektör och 
chef, Säpo. Utfrågare: Niklas 
Svensson. Plats: Hamngatan.

14:00–14:45 I landet växer den hållbara framtiden
Arr: LRF, LO. Med: Karl-Petter Thorwaldsson, Ordfö-
rande, LO. Helena Jonsson, Ordförande, LRF. Peter 
Eriksson, EU-parlamentariker, Miljöpartiet.  
Plats: Mellangatan 7.

14:00–14:45 Romer och mänskliga rättigheter  
i folkhemmets Sverige
Arr: Svenska Filminstitutet. Med: Lawen Mohtadi, 
Regissör journalist författare. Gellert Tamas, Regissör 
journalist författare. Anna Serner, Vd, Svenska Filmin-
stitutet. Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24.

14:00–14:50 Vem tjänar på negativ ränta?
Arr: Deloitte/Affärsvärlden. Med: Michael Wolf, vd, 
Swedbank. Rikard Josefsson, vd, Länsförsäkringar 
Bank. Agnetha Jönsson, chefredaktör, Aktiespararen. 
Günther Mårder, vd, Företagarna. Moderator: Jon 
Åsberg, chefredaktör, Affärsvärlden.  
Plats: Strandgatan 22.

14:00–15:00 Journalist eller terrorist – om hotet 
mot journalister och det fria ordet
Arr: Union to Union (tidigare LO-TCO Biståndsnämnd); 
Journalistförbundet. Med: Martin Schibbye, Frilans-
journalist, medgrundare Blank Spot Project. Marita 
Ulvskog, Europaparlamentariker, Socialdemokraterna. 
Emanuel Sidea, Frilansjournalist. Kristina Henschen, 
Kanslichef, Union to Union. Jonas Nordling, Ordfö-
rande, Journalistförbundet. Plats: Länsstyrelsens övre 
trädgård, Strandgatan 1.

14:10–15:30 Sociala investeringar –  hur kan vi 
öka tryggheten och minska segregationen?
Arr: East Sweden. Med: Mona Sahlin, Nationell sam-
ordnare mot våldsbejakande extremism. Lars Stjern-
kvist, Kommunstyrelsens ordförande, Norrköpings 
kommun. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6.

14:15–15:00 Raka svar med 
Helene Hellmark Knutsson, S

Arr: Expressen. Med: Helene 
Hellmark Knutsson, S, hög-
skoleminister. Utfrågare: Hanna 
Jakobson. Plats: Hamngatan.

14:30–15:30 Framtidens nya bank – vad händer 
med dagens banksystem när förtroendet 
förändras?
Arr: Landshypotek Bank. Med: Johan Hakelius, 
Moderator. Ulrik Simonsson, VD, Ungdomsbarome-
tern. Fredrik Olovsson (S), Ordförande riksdagens 
finansutskott, Riksdagen. Emil Källström (C), ekono-
misk-politisk talesperson Centerpartiet, Riksdagen. 
Rodney Alfvén, Head of Investor Relations, Nordea. 
Peter Schierenbeck, grundare samt produkt- och 
marknadschef, Lendify. Liza Nyberg, VD, Landshypo-
tek Bank. Plats: Hästgatan 4.

15:30–15:50 Duell: Dags för 
Sverige att gå med i Nato?

Arr: Expressen.  
Med: Allan Widman, FP  
och Åsa Lindestam, S  
Plats: Hamngatan.
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VÆDRET

Frågor om väder: 
fragameteorologen 
@stormgeom.com

Vädret på webben
GRATIS LÄNK: sms:a
EXP SAJT till 72 200

Vädret i din mobil1234
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Onsdag On To Fr Lö Sö Må

MISSA INTE! 
EXPRESSENS
ALMEDALEN-APP

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

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

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

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

2

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

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

3

skruf.se

Till skillnad mot politiken är 
vårt snus innehållsdeklarerat.

Kan vi få fortsätta vara  
tydliga, Stefan?*

* Regeringen vill förbjuda oss att berätta vad snuset smakar och innehåller.
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