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Kristdemokraterna har fastnat i sin egen kris-
fälla. Ett parti som konstant pendlar runt fyrapro-
centsspärren har svårt att tvätta av 
sig sin krisstämpel. Och med handen 
på hjärtat eller bibeln: hur attraktivt 
är det att uttrycka sitt stöd för ett 
parti som ständigt ser ut som en 
förlorare och vars räddning återfinns 
bland borgerliga broder 4 procent- 
röstare?

Inte heller hjälper det att Göran Hägglund är en 
sympatisk partiledare som man skulle kunna köpa 
en begagnad bil av.

KD är i desperat profileringsbehov och ett tal 
i Almedalen är en utmärkt chans att sticka ut. Fast 
den chansen missade Hägglund nästan helt och 
hållet.

Även om Hägglund i sitt tal närmast i 
förbigående nämnde att han jobbar för 
ett femte jobbskatteavdrag och sänkt 
skatt för pensionärer så var det tänkt att 
bli en av sommaren 2013 års minnes-
värda utspel. KD:s spinndoktorer hade 
nämligen läckt till Expressen att Hägg-
lund skulle sätta press på Reinfeldt när 
det gäller jobbskatteavdraget.

Men vänta nu: Vari ligger det unika att 
ett alliansparti vill genomföra vad som 
utlovades i alliansens valmanifest 2010? 

Och hur skiljer sig Göran Hägglund 
från Anders Borg när KD-ledaren också 
använder sig av den obligatoriska reser-
vationen ”om det finns ekonomiskt 
utrymme”?

Just det, inte alls.
Nästa utspel om höjd maxtaxa på 

dagis är rätt i sak. Avgiften har inte 
höjts sedan 2004 och om kommunerna 

fick tillåtelse att ta mer betalt så skulle barngrup-
perna minska. Men varför krångla till det med 
statlig medfinansiering, särskilda avtal och en 
överenskommelse med intresseorganisationen 

Sveriges kommuner och landsting?
Nåja, att KD som mest tjatar om 

vårdnadsbidraget, plötsligt börjar 
intressera sig för kvalitén på dagis 
måste ju välkomnas! 

KD-ledaren ska också ha en eloge för 
att han följde upp partiets nya krav på 

en svensk Nato-utredning. I Sverige kan allt mel-
lan himmel och jord bli en SOU i bokhyllorna på 
regeringskansliet. Allt utom Nato. Så heja Hägg-
lund!

Moderaterna som i teorin är för ett svenskt 
medlemskap blockerar varje form av utredning. 
Den sittande försvarsberedningen fick inget 

utredningsuppdrag, och för att garan-
tera att inga riskabla Nato-formule-
ringar kommer på pränt utsågs den 
extremt lojala karriärmoderaten Cecilia 
Widegren till beredningens ordförande.

Den förbjudna N-frågan och Reinfeldts 
beröringsskräck handlar om simpel 
partitaktik. Moderaterna vet att Social-
demokraterna skulle skrämma med 
Nato-spöket i valrörelsen nästa år.

Både M och S sätter alltså partiintres-
set före nationens intresse. Och en 
statsminister som vägrar att ens utreda 
en för Sverige avgörande säkerhets- och 
försvarspolitisk fråga brister i ledar-
skap.

För att försöka kompensera för detta 
har Reinfeldt flaggat för högre försvars-
budget. Och tänka sig, Göran Hägglund, 
säger samma sak. 

Japp, så var det med den unika KD-
profileringen.

Heja Hägglund som 
vågar prata Nato

Försvarstal. i går var det Kristdemokraternas dag i Almedalen. Göran Hägglund krävde bland annat 
att det görs en ny nato-utredning. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Gunnar 
Wetterberg
gunnar.wetterberg@expressen.se

Frist˚eNde kolumNist

 h Organisationen Företagarnas 
VD, Elisabeth Thand ringkvist, har 
13 par skor med sig till Visby.

Med tanke på att antalet 
svenska skoproducenter knappt 
kan räknas på ena fotens tår så 
kommer väl snart ett utspel om 
det svenska skoklimatet.

Sko dig
 h sverigedemokraternas ungdomsförbund anord-

nade i går mingel i Almedalen med extrema ung-
domspolitiker från olika främlingsfientliga partier.

Jimmie Åkesson borde ägna kvällens tal åt 
att officiellt skrota den så kallade nollto-
leransen mot rasism och berätta om 
partiets verkliga linje: nolltolerans mot 
tolerans.

Sluta låtsas

Pensionärsorganisatio-
nerna gnölar om bromsen 
och jobbskatteavdraget. 
Men det är sjukvården de 
borde bekymra sig mest 
om.

Ældre
När debatten om pensionä-
rernas situation flammade 
upp vid förra valet var den 
påfallande illa underbyggd. 
Allt ljus hamnade på brom-
sen och jobbskatteavdragen 
– men vart tog resten  av de 
äldres ekonomi vägen?

I morgon ska jag vara med 
på ett seminarium i Almeda-
len om de framtida pensionä-
rernas samlade ekonomiska 
situation. Eskil Wadensjö och 
Gabriella Sjögren vid Institu-
tet för social forskning har 
skrivit en rapport, Anders 
Klevmarken i Uppsala en 
annan. 

Poängen är just att 
rap porterna försöker 
fånga helheten. De gör 
prognoser för de allmänna 
pensionerna, men tar 
också in avtalspensio-
nerna (som blir allt 
viktigare för allt fler), 
pensionärernas 
finansiella spa-
rande – och deras 
bostäder. Fyrtio-
talisterna 
inledde ofta 
sin bostads-
karriär när 
kapitalmark-
nadens 
regleringar 
gjorde det 
svårt att 
låna och 
därmed höll 
priserna 
nere. Sedan 
amorterade 
1980-talets 
tvåsiffriga inflation det mesta 
av lånen, samtidigt som 
krediterna avreglerades och 
fastighetspriserna rakade i 
höjden (nej, 1990-talets 
början var inte så kul, men 
annars…).

På längre sikt är det möjligt 
att pensionerna kommer att 
minska som andel av slut-
lönerna. Men dels kommer de 
att öka påtagligt mätt i kro-
nor och ören, dels är det en 
följd av att vi lever längre och 
pensionskapitalet ska räcka 
till utbetalningar under fler 
år. Om vi arbetar längre 
kommer det att höja pensio-
nerna.

Det finns några grupper 
som riskerar att råka illa ut. 
Äldre invandrare som inte 
varit tillräckligt länge i Sve-
rige för att få full garantipen-
sion är det mest påtagliga 
exemplet. Andra riskgrupper 
är lågavlönade, deltidsarbe-
tande kvinnor, egenföreta-
gare som inte satt av till 
pensionsförsäkringar och 
anställda i företag utan 
kollektivavtal. Å andra sidan 
har ambitionen ända sedan 
1946 års kraftiga höjning av 
folkpensionerna varit att alla 
gamla ska lyftas över fattig-
domsstrecket. Rimligen 
kommer det att gälla även för 
framtidens garantipensioner. 
Bland dem som har låga 
inkomster finns det åtskilliga 
som har desto mer kapital.

Huvudbekymret är ett helt 
annat. De första skraltiga 
fyrtiotalisterna har redan 

börjat sätta oroande 
spår i landstingens 
sjukvårdsbudgetar. Om 

tio år är de stora 
fyrtiotalskullarna 
i 75-års åldern. 
Det är då beho-
vet av äldreom-
sorg ökar – och 
de kommer att 
vara dubbelt 
så många som 
i dag. 

Sjukvården 
och omsorgen 
har precis 

samma pro-
blem som pensio-
nerna: allt färre 

ska försörja allt fler. 
Det var det pen-
sionsreformen 
handlade om 
– men sjukvården 
och äldreomsor-
gen finansieras 

fortfarande ur hand i mun, 
med risk för skattehöjningar 
och neddragningar när allt 
fler behöver hjälp. Än så 
länge är förhållandet mellan 
arbetande och försörjda 
ganska gynnsamt – trots det 
kämpar många kommuner 
för att få debet och kredit att 
gå ihop. Hur ska det då gå 
2020?

Det är där pensionärsorga-
nisationerna borde lägga 
sitt mesta krut, inte på av-
undsjukt gnölande om vem 
som får mest avdrag. Om 
jobbskatte avdragen funge-
rar kan de tvärtom få fler att 
bidra till de äldres framtida 
välfärd.

Sjukvården värre
än pensionerna

Behovet av äldreom-
sorg ökar i takt med att 
fyrtiotalistgenerationen 
blir äldre.  Foto: COLOuRbOx

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

ledarskribent



Företags drivkraft att förändra i samhället. 
World Child & Youth Forum i samarbete med 
UNICEF Sverige, Rädda Barnen och Skandia.
09.00–09.45

En krona ger två kronor tillbaka
– har vi råd att inte satsa förebyggande 
på barn och unga? Skandia.
10.00–10.45

Vad kostar gatuvåldet? Om utanförskapets 
pris. Skandia.
11.00–12.00

Hur ser utanförskapet ut? BRIS, Rädda
Barnen, UNICEF Sverige.
13.00–13.45

Filmvisning: ”Mitt liv som barn”. BRIS,
Rädda Barnen, UNICEF Sverige.
13.50–14.35

Utanförskapets konsekvenser. BRIS,
Rädda Barnen, UNICEF Sverige.
14.45–15.15

Hur ser utanförskapet ut? BRIS, Rädda 
Barnen, UNICEF Sverige.
15.20–15.40

Hur bryter vi utanförskapet? BRIS,
Rädda Barnen, UNICEF Sverige.
15.45–16.45

Dagens seminarier i 
Skandias trädgård:

I Skandias trädgård finns även Barnrättstorget med BRIS, Rädda 
Barnen, UNICEF Sverige, Migrationsverket och Barnombudsmannen.

Gatuvåldet kostar en medelstor svensk kommun 200 miljoner varje år.
Med förebyggande åtgärder kan vi spara massor, inte minst i lidande.
Välkommen till våra seminarier om priset vi betalar för gatuvåld och 
utanförskap; den 1/7 i Skandias trädgård i Almedalen.
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Tommi Ivarsson, 42, Göteborg, jobbar som 
key account manager på Vectura:

– Jag ska nätverka och träffa kunder. 
Lära  mig  vad  som  händer  i  framtida 
trender inom infrastrukturen.

Claes Sundmark, 48, Göteborg. Jobbar 
som försäljningschef i Göteborgs hamn:

– Jag ska gå på seminarier, lyssna och 
lära.

Einar Persson, 25, från Uppsala, jobbar 
som entreprenör på företaget Ngenic:

– Förra året fick vi priset Almedalens 
framtidspris  och  nu  tänkte  vi  berätta 
vad som hänt sen dess.

Peter Henriksson, 49 från Uppsala, biträ-
dande förhandlingschef på Jusek:

– Är här för ett seminarium om kom-
munal sektor där vi har hand om panel-
debatten i dag måndag.

De åkte med 
bussen i går

Reformerna
som är EU:s
enda chans

Eurozonens kris
beror inte på att 

sydeuropéerna inte lyckades få Ger-
hard Schröder som ledare för tio år 
sedan. Först och främst, krisen var en 
transatlantisk bankkris. För det andra, 
tyska arbetsmarknads-
reformer hade inte haft 
någon som helst inverkan 
på de problem som ligger 
till grund för de ökande 
skillnaderna i eurozonens 
konkurrenskraft. Det hand-
lar istället om en mycket 
större kris där institutio-
nella ramverk utvecklas i 
olika riktningar, vilket blir 
tydligt för den som noga 
studerar Worlde economic 
forums ”Global competi-
tiveness report”, ”World 
governance indicators” och 
Världsbankens data ”Doing 
business”.  

Det är helt enkelt så att, 
trots EMU och trots omhul-
dade fiskala regler, så har 
det knappast förekommit 
någon konvergens av regel-
verk, bekämpning av kor-
ruption eller förbättring av 
villkoren för att driva företag. Samma 
sju byråkratiska procedurer som tar 
mindre än 500 dagar att genomföra i 
Finland, tar mer än 1 500 dagar i Ita-
lien. 

Denna skillnad har knap-
past ändrats under de 
dryga sju år som Världs-
banken har mätt villko-
ren för att driva företag. 
Italien behöver reformer, 
liksom alla sydeurope-
iska länder. 

För att förhindra den ty-
pen av kris som nästan 
slog sönder eurosamarbetet förra året 
behövs allra främst en bankunion, ef-
tersom bankkriser inte helt kan lösas 
inom nationella system. Detta betyder 
att en självständig mekanism, en euro-
peisk avvecklingsmyndighet och en eu-
ropeisk insättningsgaranti behöver in-
föras. 

För det andra, någon form av fiskal 
integration måste till eftersom annars 
kommer de perifera länderna förr eller 
senare tvingas till bankrutt, helt eller 
delvis. En gemensam budget för eurozo-
nen är nödvändig. Eurobonds kan inte 
länge vara ett tabubelagt ämne. 

Det är bara för oss alla att inse att 
Europa inte länge har samma makt 
som förr. 1990 var EU:s andel av världs-
befolkningen 9 procent. År 2025 kom-
mer den att vara mindre än 7 procent. 
Samma år kommer Kinas andel vara 18 
procent.  

    Det finns elva medlemsländer i EU 
som har en befolkning på mindre än 
sex miljoner människor och samtidigt 
har elva kinesiska städer fler invånare 
än så. 

Europa står inför ett kroniskt demo-
grafiskt problem med en 
åldrande befolkning. Runt 
år 2050 kommer ungefär 
en tredjedel av Tysklands 
invånare vara 65 år eller 
äldre, något som också gäl-
ler för Italien. Det finns 
starka bevis för att en 
minskande arbetskraft har 
ett samband med deflation. 

Immigration kan kom-
pensera för en åldrande 
befolkning. Men Europa 
lider också av ett kro-
niskt misslyckande med 
att integrera invandrade 
i arbetskraften. I några 
länder är arbetslösheten 
för utlandsfödda arbe-
tare två och en halv gång 
högre än för de som är 
födda i landet. 

Inte bara detta, 
Europa lider också av ett 
kroniskt energiberoende. 

Enbart eurozonen har 
ett underskott på olja motsvarande 300 
miljarder dollar årligen. Genom att 
avveckla både kärnkraft och fracking 
har speciellt Tyskland ett akut ener-
giproblem. Sedan 2005 har de europe-
iska energipriserna stigit med mer än 

en tredjedel, att jämföra 
med USA där priserna 
faktiskt fallit med fem 
procent. 

 Slutligen, det hela hand-
lar om mer än ekonomi. 
Det är också geopolitik. 
Europa har avmilitarise-
rat sig själv sedan slutet 

av kalla kriget och räknat med att USA 
tar rollen av världspolis och gör grov-
görat. Men nu ser vi slutet på detta. 
USA blir allt mer isolationistiskt efter 
att ha slitit själv med många och långa 
krig i varma, fattiga länder och varit 
angeläget om att utveckla sina egna 
inhemska energiresurser. 

Därför är Europa sårbart för i syn-
nerhet två tydliga hot. Dels har vi hotet 
från öst – det ryska återuppvaknandet 
som härrör från Vladimir Putins nos-
talgiska dröm om det sovjetiska impe-
riets storhet. 

Dels har vi hotet från syd, som består 
av våld och migration från ett allt mer 
ostadigt Mellanöstern och Nordafrika 
när den arabiska våren blir till en 
islamistisk vinter. 

Bara med tanke på detta känns det 
som att det är mer lockande än någon-
sin att skapa en riktig europeisk fede-
ration. 

”Det finns 
starka bevis 

för att en minskan-
de arbetskraft har 
ett samband med 
deflation. 

Om euron inte kan avvecklas  
– hur kan den då istället räddas, 
skriver Niall Ferguson.
DEBATT

busseN
griper 
in

Ann Hultman 
Jakobsson, 31, från 
Stockholm, jobbar som 
lärare:

– Är  här  för  skol-
vården, ska lyfta fram 
skolfrågorna.
 Foto: SVEN LINDWALL

Varför tog du                 
Expressenbilen?
HALL˚ DÆR

JULIA OLIV, 21
...som är modell på 
Elite models. 

– Jag  är  här  och 
jobbar  för  Wolkswa-
gen hela veckan. Jag 
behövde  skjuts  och 
då  var  Expressenbi-
len perfekt.

Hur var åkturen?

– Det  var  väldigt 
trevligt,  det  var  bra 
musik. 

– Många lovesongs!
Vår chaufför Alex-
ander utlovade ju 
allsång, blev det 
någon sådan? 
– Absolut,  jag 

sjunger alltid i bilen!
KAROLINA  

ARENHÄLL

ExpREssEn i ALmEDALEn

...ocH Hon fick skjUTs Av BiLEn

niALL fERgUson 
är brittisk författare 
och professur i 
historia vid Harvard. 
Han fick i veckan det 
prestigefyllda Ludwig 
Erhardpriset i Berlin. 
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Mediesvepet oM AlMedAlen

Grattis, Alemdalsfirare, du 
bidrar just nu till att skapa 
50 årsarbeten på Gotland. 
Och innan du åkt hem kom
mer du att ha gjort av med  
1 700 kronor per dag.

Branschtidningen Resumé skri-
ver att Almedalsveckan ger en 
turistekonomisk omsättning på 
80 miljoner, och hänvisar till en 
ny rapport från HUI Research 
som Visita beställt.

– Almedalsveckan är ett 
mycket bra exempel på vad kom-
muner och regioner har att vinna 
på att arrangera stora återkom-
mande evenemang. Det är unika 
marknadsföringstillfällen som 
stärker regionens varumärke och 
leder till samhällsekonomiska 
vinster långt efter att evene-
manget är avslutat, säger Eva 
Östling, vd på Visita till Resume. 

Den turistekonomiska omsätt-
ningen är cirka 80 miljoner på 
en vecka, enligt HUI Research.

De interna bråken om vins
ter i välfärden inom Social
demokraterna är inget nytt. 
Men nu lyfter SSU återigen 
den kontroversiella frågan i 
och med en ny kampanj, 
rapporterar Aftonbladet.

– Vi vill fortsätta att lägga fokus 
på en fråga vi tycker är viktig, 
säger SSU:s ordförande Gabriel 
Wikström till tidningen.

Socialdemokraternas falanger 
lyckades i våras komma överens 
om ett förslag där vinsterna inte 
förbjuds, men begränsas. 

Aftonbladet rapporterar att 
SSU nu lanserar en ny kampanj, 
som ska uppmärksamma väl-
färdsvinsterna. På sajten Cay-
mankollen kan besökarna få 
reda på hur mycket av deras 
pengar som skickats ut i världen.

– Vi tycker att det är viktigt att 
fortsätta att granska framför allt 
Moderaternas välfärdspolitik, 
säger Gabriel Wikström.

Avslöjar manlig dominans. Almedalsveckan – ett klipp. Vinster i välfärden debatteras igen.

Här dominerar
männen

veckan ger  
50 årsarbeten

ssU gräver 
upp stridsyxan

Svenska Dagbladet Resume Aftonbladet

Kvinnorna är i majoritet i 
Reinfeldts regering men står 
bara för en knapp tredjedel 
av det massmediala genom
slaget. Det visar en mätning 
som Retriever gjort för 
Svenska Dagbladets räkning.

När Karin Enström (M) tog över 
som försvarsminister fick Sve-
rige för första gången en kvinn-
lig övervikt i alliansregeringen 
med 11 män och 13 kvinnor.

Trots det dominerar männen i 
medierna. Analysföretaget 
Retriever undersökte statsrå-
dens genomslag i de svenska 
medierna under mandatperio-
den och totalt 623 339 artiklar.

Fredrik Reinfeldt, Anders 
Borg och Carl Bildt toppar inte 
oväntat listan.

– Tre moderata mer eller min-
dre medelålders män, det stäm-
mer med schablonbilden av vilka 
som har makt, säger medierådgi-
varen Paul Ronge till SvD.

 MKD-stjärnskottet Ebba Busch, 
kommunalråd i Uppsala, hade 
ett helt filmteam efter sig när 
hon gick runt i Visby. En kille 
med kamera och en annan som 
höll en stor mikrofon på bom 
följde efter henne vart hon än 
gick. 

– Man måste ju hyra in det 
som behövs för att verka intres-

sant, skämtade hon först, men 
berättade sedan att SVT håller 
på att spela in en dokumentärse-
rie om hur det är att vara kom-
munalråd. Serien ska sändas i 
fyra delar i september. Förutom 
Ebba Busch deltar tre andra 
kommunpolitiker. 

– Det är lite grand final nu i 
Almedalen, berättar Ebba Busch.

KD-stjärnskott filmas  
för en SVT-dokumentär

Ebba Busch (KD), Uppsala, deltar i SVTdokumentär om livet som 
kommunalråd.  Foto: cornelia nordström

INFRASTRUKTUR FÖR 
RENARE, EFFEKTIVARE 
& SMARTARE ENERGI

Pre-speech tis & ons kl 17.30–19
Almedalens närmaste mingel 
inför talet. 
Anmälan: almedalen@swedegas.se.  

Samarr pre-speech: tis Energigas Sverige,
ons Göteborgs Hamn.

Nu formas 
morgondagens 
energimarknad! 
Omställningen till ett hållbart energi-
system – vad krävs av politik och 
näringsliv för stark grön tillväxt och 
global konkurrenskraft?  Vi diskuterar 
vägen framåt för Färdplan 2050.

Lokal alla arrangemang: Hästgatan 1. 
För mer info: www.swedegas.se, 
saila.horttanainen@swedegas.se, 070-622 76 06.

Tisdag 2 juli • 08.30–10.00 • Frukostseminarium

Färdplan 2050 
– vem ritar kartan för 
energiomställningen?
Hur kan vi, med början idag, ta konkreta steg mot 
målet om ett koldioxidneutralt Sverige år 2050? 
Vi inleder semina rieserien med att ta pulsen på 
beslutsfattarna – är energiomställning enligt 
Färdplan 2050 möjlig och i så fall till vilket pris? 

DELTAGARE: Maria Wetterstrand, samhällsde-
battör, tidigare språkrör (MP) • Maria Ågren, GD, 
Naturvårdsverket • Gunnar Caperius (C), politiskt 
sakkunnig Statsrådsberedningen • Pierre Schell-
ekens, chef EU-kommissionens kontor Sve rige • 
Gunnar Hedberg, ordf SKLs samhällsbyggarbered-
ning • Johan Zettergren, marknadschef, Swedegas. 

Moderator: Kristina Persson, ordf, och Ola Alterå, 
senior rådgivare, tankesmedjan Global Utmaning

Tisdag 2 juli • 11.30–13.00 • Vi bjuder på lunch

Industrin gasar, vad 
bromsar? Hur kan indus-
trins potential frigöras?
Arr: Energigas Sverige & Swedegas

Svensk industri ska minska sin klimatpåverkan 
– med bibehållen global konkurrenskraft. Kan kol 
och olja ersättas eller är effektivise ring den enda 
vägen? Vad säger Färdplan 2050 om industrins 
vägval för hållbar utveckling och tillväxt?

DELTAGARE: Gösta Karlsson, chefs ekonom, 
Unionen • Helen Axelsson, avdel nings chef energi 
och miljö, Jernkontoret • Mary Envall, miljöchef, 
Estrella • Carina Blank (S), ordf kom mun styrelsen 
Gävle • Gustav Hemming (C), lands tingsråd 
Stockholm.

Moderator: Anders Mathiasson, VD, Energigas Sverige

Tisdag 2 juli • 15.30–16.45 • Lättare servering

Vind i seglen eller LNG i 
tanken? Hur kan sjö fart ens 
omställning gynna industrin?
Arr: Göteborgs Hamn & Swedegas

Sjöfartens energiomställning har stor potential 
för såväl klimat- som miljömål. Sjöfart och industri 
kan båda gynnas när infrastrukturen byggs för 
LNG,  y tande naturgas. Vad driver nödvändiga 
investeringar, hur kan samverkan med landbase-
rad industri öka potentialen och leder dagens 
styrmedel rätt?

DELTAGARE: Sven Hunhammar, klimatchef, 
Naturskyddsföreningen • Lisa Emelia Sven sson, 
havs- och vattenambassadör, Miljö departementet 
• Elias Wästberg, Public Affairs chef, Göteborgs 
Hamn • Anders Boman, VD,  Walleniusrederierna 
• Tomas Hirsch, Manager Strategic Energy Mana-
gement, SSAB • Lars Frisk, chef affärsutveckling, 
Swedegas.

Onsdag 3 juli • 08.30–10.00 • Frukostseminarium

Power to gas – vindkraften 
vinner på att bli biogas!
Långsiktiga mål kräver nya perspektiv i energi-
politiken. Power to gas växer runtom i Europa 
– men vad är potentialen i Sverige för överskotts-
energi från vind kraft att bli biogas? Hur kan smart 
infrastruktur effek tivisera energisystemen? 

DELTAGARE: Tomas Kåberger, professor, 
Chalmers, fd GD Energi myndig heten • Martina 
Krüger, energi expert Greenpeace • Håkan Jöns-
son, vVD, Gävle Energi • Malene Hein Nybroe, 
Head of Gas Deve lopment and Preparedness, 
Energinet.dk • Johan Zettergren, marknadschef, 
Swedegas.

Moderator: Maria Sunér Fleming, ansvarig energi 
och klimat, Svenskt Näringsliv

Onsdag 3 juli • 11.30–13.00 • Vi bjuder på lunch

Gasen i botten! Hinner
transportsektorn bli fossilfri?
Transportsektorn står för mer än 30 % av Sveriges 
koldioxidutsläpp. Regeringen har slagit fast att Sve-
rige år 2030 ska ha transporter som är oberoende 
av fossila bränslen. Men vad krävs för en omställ-
ning? Kom och diskutera möjliga vägar!

DELTAGARE: Thomas B Johansson, rege ringens 
utredare Fossilfri Fordonstra k • Anders Ygeman 
(S), ordf Tra kutskottet • Mats Persson, (FP) regi-
onråd Region Skåne • Anders Lindström, VD SL 
• Åsa Burman, VD, GoBiGas, Göteborg Energi 
• Anna Brynås, affärs utvecklare, Swedegas. 

Moderator: Anders Mathiasson, VD, Energigas Sverige

Onsdag 3 juli • 15.30–16.45 • Lättare servering

Färdplan 2050 – hur upp når 
vi visionen om ett helgrönt 
Sverige?
I detta seminarium tar vi med oss veckans insikter 
om hur olika sektorer kan bidra till att uppnå ett 
håll bart samhälle. Vad måste göras nu för att sam-
hället ska vara koldioxid neutralt 2050? Vilken roll 
spelar politiken – vad skiljer olika partier åt? 

DELTAGARE: Ingemar Nilsson, (S) 
• Helena Leander, (MP) • Johan Johan sson, (M) 
• Roger Tiefensee, (C) • Staffan Werme (FP) 
• Irene Oskarsson, (KD) • Jens Holm, (V) 
• Lars Gustafsson, VD, Swedegas.

Moderator: Kristina Persson, ordf, och Ola Alterå, 
senior rådgivare, tankesmedjan Global Utmaning

Almedalens smartaste debatter om framtidens energipolitik
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Sverigedemokra-
terna, som i dag 
samlas för att 
lyssna till partile-
daren Jimmie 
Åkessons tal 
i Almedalen, har haft en jobbig 
vår med infekterade bråk om 
uteslutningar och avslöjanden 
om intern kartläggning av poli-
tiska motståndare i par-
tiet.

Expressen har nu 
tagit del av uppgifter 
från ett internt 
forum för sveri-
gedemokrater. På 
forumet diskuteras 
enskilda fall och 
olika metoder 

för att sätta dit 
partikamrater 
som pratar med 
journalister om 
vad som händer 
inom partiet. 

Diskussionen under rubriken 
”Ännu en läcka!” drogs i gång 
efter att den antirasistiska tid-
ningen Expo i början av mars 

skrivit om dokument om den 
uppmärksammade uteslut-

ningen av Patrik Ehn, då 
gruppledare för SD i 
Göteborg. 

”Börjar bli pennibelt”
Robert Stenkvist, 

anställd som politisk 
sekreterare på SD:s riks-

dagskansli och ordförande 
för partiet i Stockholms 

län, skriver:
”Exakt hur 
har detta 
gått till? 
Det börjar 
bli lite pen-
nibelt nu. 
Vi måste 
börja 
täppa till 

läckorna eftersom det 
blivit ett arbetsmiljö-
problem.”

En partikamrat 
hakar på:

”Fattar inte hur det 
kan ha gått till. Gäller 
att vi granskar alla 
som tagit del av doku-
menten.”

I tråden försöker 
man också spåra vem 
som lämnat uppgifter 
efter att Expressen.se 
den 6 mars avslöjade 
att en högt uppsatt 
SD-tjänsteman på riksdagskans-
liet petats från sitt jobb efter 
anklagelser om sextrakasserier 
mot kvinnor inom partiet.

”Jag blir förfärad”
En partimedlem kommer med 

ett förslag:
”Kan man inte gillra en fälla? 

Dvs. sprida intressant desinfor-
mation till några personer 
i taget och sedan se vad som 
läcker ut varifrån?”

Robert Stenkvist svarar:
”Självklart kan man gillra en 

sådan fälla, men inom ett poli-
tiskt parti är det svårt. Någon 
från partiledningen kan ju inte 
ge felaktig information hur som 
helst utan att förtroendet naggas 
i kanten, oavsett att det är en 
fälla.”

Robert Stenkvist säger till 
Expressen:

– Nu har det här läckt till 
dig! Jag blir förfärad. Jag tycker 

att det är för jävligt.
– Det här var menat 

som ett internt 
forum. Jag tycker att 
det är bedrövligt. Vi 
måste få ha egna 
forum. Det är en 
mänsklig rättighet. 
Vi har väl också 
mänskliga rättighe-
ter?

Stenkvist försvarar 
jakten på ”läckor”:

– Vi har som alla 
partier intern infor-
mation som inte är 

offentlig. Det ska inte komma ut. 

”Rimligt att man funderar”
Martin Kinnunen är pressan-

svarig hos Sverigedemokra-
terna. Han säger följande om 
diskussionerna om att jaga 
”läckor” i partiet:

– Om det publiceras saker 
som man tycker borde vara 
interna uppgifter som inte 
bör komma ut hursomhelst så 
är det ganska rimligt att man 
i partiet funderar på hur de här 
sakerna kunde 
komma ut.

Men misstron 
mot partikamra-
ter inom Sveri-
gedemokraterna 
handlar inte bara 
om påstådda 
”läckor” till 
pressen. 

Expressen 
avslöjade den 30 

maj att SD-riksdagsledamoten 
Markus Wiechel upprättat ett 
arkiv över partiets så kallade 
bunkerfalang, som anses före-
träda en mer nationalistisk 
inriktning och stå i opposition 
mot den nuvarande partiled-
ningen. På hemliga bandupptag-
ningar som Expressen kunde 
publicera framgick också att 
Wiechel kartlagt partikamrater 
i hemdistriktet Östergötland, 
inte sällan med negativa 
om dömen om dem.

”Inte åsiktsregistrering”
Vad säger det om partikulturen 
inom SD när det finns en 
riksdagsledamot som kart
lägger sina partikamrater och 
en anställd vid SD:s riksdags
kansli som vill bygga en data
bas för att jaga ”läckor” i par
tiet?
– Jag förstår inte riktigt frå-

gan. Om man tittar på de här två 
fallen så handlar det inte om 
några åsiktsregister, säger Kin-
nunen.

I ett avslutande inlägg i dis-
kussionstråden 
”Ännu en läcka!” 
skriver Robert 
Stenkvist:

”Hitintills är 
väl diskussioner 
här det enda som 
INTE hamnat 
hos Baas” 
(Expressens 
reporter, reds 
anm).

VISBY. Högt uppsatta sverigedemokrater vill jaga ”läckor” 
inom partiet.

Expressen kan nu avslöja interna diskussioner som 
visar att partiföreträdare och anställda vid SD:s riksdags
kansli vill gillra fällor, kartlägga och registrera parti
kamrater som pratar med journalister.

”GÖR NÅGOT ÅT PROBLEMET!!!!!, skriver Robert 
Stenkvist , anställd vid partiets riksdagskansli, på ett 
internt SDforum på nätet.

SD:s jakt 
p˚ lÆckor 
i partiet

EXPRESSEN

13 november 2012: Expressen 
avslöjar att flera vittnen uppger 
att SDtoppen Erik Almqvist gjort 
rasistiska och sexistiska utfall 
under ett gatubråk på Kungs
gatan i centrala Stockholm under 
valrörelsen 2010. Almqvist nekar.

expressens
tidigare
avslöjanden
om 
SD

14 november 2012: Expressen publi
cerar en film från Kent Ekeroths 
mobiltelefon från kvällen. Alm
qvist hörs kalla en kvinna ”hora”, 
komikern Soran Ismail för ”babbe” 
och en berusad man för ”blatte
älskare”. Almqvist tvingas avgå.

15 november 2012: Expressen publi
cerar nya mobilfilmer från Kent 
Ekeroths mobil som visar hur 
Almqvist, Ekeroth och Christian 
Westling beväpnar sig med 
järnrör och gör sig redo för gatu
strid med den berusade mannen.

16 november 2012: Nya filmer 
avslöjar att SDtopparna och par
tiledaren Jimmie Åkesson lämnat 
falska uppgifter om att Almqvist, 
Ekeroth och Westling beväpnade 
sig med järnrör för att de skulle 
ha känt sig hotade av OG.

Interna diskussioner avslöjar: Sverigedemokraterna vill gillra 
fällor och kartlägga partikamrater som pratar med journalister

Martin Kinnunen, 
pressansvarig hos SD.

”Ænnu en lÆcka”. Det är rubriken på dis
kussionen som Robert Stenkvist drog igång 
på ett internt SDforum. Foto: ROgER ViKSTRÖm

David Baas
david.baas@expressen.se

i almeDalen
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29 november 2012: SD-riksdags-
mannen Lars Isovaara tvingas 
avgå efter att Expressen avslöjat 
hur han utstött grisljud och 
uttryckt sig nedlåtande mot en 
riksdagsvakt med invandrarbak-
grund.

12 februari 2013: Expressen avslöjar 
att partiet avsatt cirka fyra miljoner 
kronor för att täcka kostnaderna 
för avtalet med Erik Almqvist. 
Avtalet har internt beskrivits som 
en förutsättning för att Almqvist 
skulle lämna sin riksdagsplats.

25 april 2013: Expressen avslöjar 
att Sverigedemokraternas riks-
dagsman Markus Wiechel chattat 
grovt rasistiskt på Facebook. 
Bland annat beskriver han afri-
kaner som ”aphelveten”. Wiechel 
får stanna kvar i partiet.

29 april 2013: Expressens tv-pro-
gram ”Primetime” avslöjar att Erik 
Almqvist emigrerat och bosatt sig i 
Ungerns huvudstad Budapest. 
Utlandsflytten kan innebära ett 
skatteklipp på miljonavtalet med 
partiet.

30 maj 2013: Expressen avslöjar i 
tv-programmet ”Primetime” dolda 
bandupptagningar där SD-leda-
moten Markus Wiechel berättar 
att han upprättat ett arkiv över 
Jimmie Åkessons motståndare i 
partiet. 

inlÆggen dÆr medlemmar 
diskuterar ”lÆckorna”
Robert Stenkvists kommentarer är markerade med gult.

”E-posten har gått 
över vårt säkra 
e-postsystem (något 
annat är ju 
tjänste fel). Exakt hur 
har detta gått till? 
Det börjar bli lite 
pennibelt nu. Vi 
måste börja täppa till 
läckorna eftersom 
det blivit ett arbets-
miljöproblem.”

”Fattar inte hur det kan ha gått till. Gäller 
att vi granskar alla som tagit del av 
dokumenten.”

”SD bytte till ett säkert e-postsystem 
och så händer detta. Måste vara en 
mullvad som förser Expo med informa-
tion. Läckan måste tätas.”

”Jag hade tänkt att vi lägger upp alla läckor här, samt en kom-
mentar till detta.”

”Kan man inte 
gillra en fälla? 
Dvs. sprida 
intressant des-
information till 
några personer 
i taget och 
sedan se vad 
som läcker ut 
varifrån?”

”Självklart kan man 
gillra en sådan fälla, 
men inom ett politiskt 
parti är det svårt. 
Någon från partiled-
ningen kan ju inte ge 
felaktig information 
hur som helst utan att 
förtroendet naggas i 
kanten, oavsett att det 
är en fälla.”

”Vilka har tagit del av vilken informa-
tion. Exat vad har läckt ut och vad har 
inte läckt ut. Kör man detta genom ett 
datorprogram och samlar ihop till-
räckligt många läckor i databasen 
skall det till slut gå att se vem/vilka 
läckorna är. Det finns andra metoder 
som bygger på psykologi som är 
mycket säkra och snabba också. Jag 
förordar nog i första hand dessa 
metoder.”

”Dessa läckor sänker trovärdigheten för partiet, skapar ett 
intryck av amatörism, skadar enskilda partimedlemmar, förhin-
drar att vår politik kommer ut på ett adekvat sätt och samman-
taget smutskastar det hela partiet.”

”Så min enkla 
slutsats är föl-
jande: GÖR 
NÅGOT ÅT PRO-
BLEMET!!!!!Talar i dag. I dag samlas Sverigedemokraterna för att lyss-

na på partiledare Jimmie Åkesson.  Foto: ROBBan andERSSOn
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Sämst av alla 
på konflikter

KonfliKtrÆdd. Medarbetare till Jimmie Åkessons vittnar om SD-ledarens bristande förmåga att hantera konfikter. Det drar ner hans 
betyg som ledare av partiet, enligt tidningen Chef.   Foto: ROBBAN ANDERSSON

Tretton personer har uteslutits 
ur Sverigedemokraterna bara i 
år. Flera av dem efter Expressens 
uppmärksammade avslöjanden.

Men den stenhårda nolltole
rans som partiledaren Jimmie 
Åkesson driver vill han själv 
inte befatta sig med. SD:s främ
sta företrädare är alldeles för 
rädd för konflikter, menar flera 
personer som tidningen Chef  
har talat med.

– Det är enklare att vara 
repressiv när man är konflikt
rädd. Den svåra vägen är att ta 

dialogen. Men Jimmie är oin
tresserad av att lösa frågorna på 
så låg nivå, säger en partiföre
trädare till tidningen Chef.

Näst lägst betyg
En tidigare partiföreträdare 

berättar för tidningen hur han 
mötte Jimmie Åkesson bara 
några dagar innan uteslutnings
brevet kom på posten.

– Jag gick fram till Jimmie, 
han skakade hand men tittade 
ner i backen och sa ingenting, 
berättar den sparkade partiföre

trädaren till tidningen Chef.
Som chef  får SDledaren näst 

lägst betyg av riksdagens parti
ledare i det test som tidningen 
Chef  har genomfört. Med 25 av 
40 möjliga poäng placerar han 
sig dessutom i bottenskiktet 
i tidningens ledarliga.

– Han är väldigt lite chef  över
huvudtaget. Han skiter fullstän
digt i hur och var folk gör saker 
och hur de disponerar sin tid, 
säger person med insyn i partiet 
till tidningen Chef.

I stället ägnar Jimmie Åkes
son sin tid åt att stärka partiets 
varumärke.

Och det har varit ett framgångs
rikt renoveringsarbete. Det erkän
ner även de interna kritikerna.

– Jimmie fixar bilden av SD 
och putsar upp fasaden. Han 

bytte symbolen från fackla till 
blåsippa och införde socialkon
servatismen. Han hittar frågor 
som går hem hos folk, säger en 
uttalad meningsmotståndare till 
SDledaren till tidningen Chef.

Gräsrötterna tappar sugen
Men samtidigt som partiet får 

en alltmer välputsad fasad hörs 
allt fler kritiska röster som menar 
att de många uteslutningarna får 
gräsrötterna att tappa lusten.

– Jag är kritisk till angiveriet 
och uteslutningskulturen i SD. 
Partiet saknar redan kompe
tenta företrädare och man borde 
ha en mer förlåtande kultur, 
säger en partiföreträdare till tid
ningen Chef.

Daniel Alsén
daniel.alsen@expressen.se

SD-ledaren Jimmie Åkesson totalrenoverar sitt parti och 
rensar snabbt ut alla som spjärnar emot.

Men han gör allt för att slippa hantera konflikterna själv.
– Jimmie tar aldrig personlig kontakt. Han är konflikt-

rädd, det betonar han själv, säger en uppgiftslämnare till 
tidningen Chef.

MP-duon 
de bästa 
cheferna
Miljöpartiets språkrör är 
riksdagspartiernas bästa 
chefer, enligt tidningen 
Chef.

Jämfört med företrä-
darnas tid viner partipis-
kan inte längre lika ofta.

– Jag tror att många 
uppfattar Åsa och Gustav 
som betydligt mer lyss-
nande och mindre ... eh, 
diktatoriska, säger en röst 
inifrån Miljöpartiet till 
tidningen Chef.

Inför årets Almedalsvecka 
har tidningen Chef  låtit samt
liga partiledare i riksdagen 
genomgå ett cheftest.

Lägsta betyg får KDledaren 
Göran Hägglund: 22 poäng av 
40 möjliga.

Enligt personer nära Hägg
lund är han trevlig och bra på 
att delegera – men dålig på att 
entusiasmera och motivera.

Bättre går det för Miljö
partiets båda språkrör Åsa 
Romson och Gustav Fridolin: 
29 poäng.

”Beslutsmaskiner”
Det är bara ett medelbetyg 

bland tidningen Chefs samt
liga cheftester genom åren 
– men en topposition bland 
riksdagens partiledare. Riks
dagens giganter Reinfeldt och 
Löfven hamnar båda en poäng 
bakom MPspråkrören.

Romson och Fridolin 
beskrivs av sina närmaste 
som beslutsmaskiner, med 
stor förmåga att delegera. De 
färre kritiska rösterna efter
lyser framför allt hårdare tag 
och ett tydligare ledarskap.

– De måste tillämpa ett tyd
ligt politiskt ledarskap. Lära sig 
att sätta ner foten och markera 
när det är slutdiskuterat, säger 
en person till tidningen Chef.

Daniel Alsén
daniel.alsen@expressen.se

 S˚ bra Ær partiledarna Som chefer – tidningen Chef har granskat partiledarna
 MTidningen Chef har betyg satt parti ledarnas förmåga –  eller oförmåga – att leda sitt parti genom en grundlig research  

och intervjuer med personer i partiledarnas närhet. Bäst i klassen blev Miljö partiets språkrör med 29 poäng av 40 möjliga.

˚kesson får låga betyg som chef, enligt enkät

toPPbetyg  
i De olikA 
äMnenA 
i unDer- 
sØkningen ’’ Båda får med beröm godkänt. Av 

alla. Snabba och tydliga. Risken är 
möjligen att de framstår som besluts
maskiner.

beslutsfAttAnDe:
fridolin/romson ............................ Betyg: 5

’’ Delegerar flitigt. Han delegerar 
bort sig själv, anser kritikerna. Han 

släpper fram dem som kan ämnesom
rådet bäst, menar han själv.

Delegering:
fredrik reinfeldt .......................... Betyg: 5

’’ En kul person att äta middag med. 
Mycket humor. Är samma person, 

oavsett om han möter väljare eller 
näringslivets högdjur.

Personligt:
Stefan löfven .................................. Betyg: 5

’’ Högsta betyg från alla håll. Får alla 
att känna sig sedda och dessutom 

stolta över sitt parti, i stället för att 
gömma sig i offerkoftan.

MotiverA:
Jonas Sjöstedt Betyg: 5

 MJimmie 
Åkes son får näst 
lägst betyg av 
riks dagens parti-
ledare. Med bara 25 
poäng placerar han sig 
i botten skiktet i tid-
ningen Chefs ledarliga. 
Det är framför allt SD-
ledarens rädsla för kon-
flikter som sänker hans 
betyg rejält.

4 ledarstil: 3
4 delegering: 3
4 motivera: 4

4 Kommunikation: 4
4 Beslutsfattande: 4
4 Rekrytering: 3
4 Personligt: 3

S˚dan Ær  
Sd-ledaren 
Som chef

4 Konflikthantering: 1

Jonas  
sJöstedt

27 poäng

Jan  
BJörklund

26 poäng

Jimmie  
Åkesson

25 poäng

göran  
Hägglund

22 poäng

Fredrik  
reinFeldt

28 poäng

steFan  
löFven

28 poäng

annie 
lööF

28 poäng

g Fridolin/ 
Å romson

29 poäng

bÆst! sÆMst!

SÅ GJorDeS 
TeSTeT: För att 
ge en så bred 
och rättvis bild 
som möjligt 
bygger chef
testerna på 
grundlig 
research och intervjuer med minst 
20 personer som arbetar och har 
arbetat med den berörda chefen 
på olika nivåer och i olika sam
manhang. Utifrån det insamlade 
materialet analyserar tidningen 
Chef ledarskapet och sätter betyg 
enligt de kriterier som man anser 
kännetecknar ett gott ledarskap.

Åsa romson och Gustav Fridolin.
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De ger EU 
en ljusare 
prognos
visby. EU mår bättre än 
ryktet säger. Trots finans-
kris och bristande förtro-
ende ser EU-anhängarna 
ljusglimtar.

– EU har stärkts. Vi har 
inte den statsfinansiella 
krisen som vi hade för ett 
år sen, säger Allan Wid-
man, FP, riksdagsledamot 
och ordförande för EU-
nämnden.

Europaparlamentet och EU-
kommissionen har slagit upp 
ett tält nära Kallis i Visby och 
bjuder under hela Almedals-
veckan in till seminarier om 
EU:s framtid. Premiärsemina-
riet handlade om EU:s fram-
tid och utmaningar i finans-
krisens skugga.

– EU har lämnat akuten 
men är fortfarande i behov av 
medicin och vård, summerade 
Pierre Schellekens, chef  för 
EU-kommissionen i Sverige. 

Panelen – bland annat be-
stående av FP-politikern 
Allan Widman och S-politi-
kern Marie Granlund – var 
överens om att den skriande 
ungdomsarbetslösheten är ett 
av de största problemen i EU.

– Ungdomsarbetslösheten 
varierar mellan åtta procent i 
Tyskland och 56 procent i 
Spanien. Sverige ligger mitt-
emellan, säger Oscar Wåg-
lund, FP, statssekreterare hos 
EU-minister Birgitta Ohlsson.

Panelen pekade bland annat 
på den senaste EU-satsningen 
mot ungdomsarbetslöshet –
varav 350 miljoner kronor 
kommer Sverige till del. Från 
regeringens sida ser man 
däremot att problemet bäst 
angrips med friare rörlighet 
och projekt som Erasmus.

Under några minuter berör-
des också frågan om en kom-
mande europeisk bankunion.

– Jag tror generellt sett att 
det behövs en bankunion, sa 
Marie Granlund, S.

Några EU-skeptiker fanns 
inte i panelen.

David Baas
david.baas@expressen.se

Marie Granlund (S) och Allan 
Widman (FP) debatterade EU.

Enligt en rundringning bland 
S-ledamöterna i riksdagen är ett 
samarbete med Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet det minst gillade 

alternativet. Även Åsa Romson 
(MP) har varit tydlig med att 
hon inte ser en koalition till-
sammans med Vänsterpartiet 

som trolig. Men när svenska fol-
ket ställs inför samma fråge-
ställning är det just S+MP+V 
som får starkast stöd, visar en 
mätning som Novus presenterar 
i Almedalen i dag.

– Jag tycker att det är en väl-
digt god nyhet. Det är det vi kän-

ner när vi är ute, att många vill 
se en rödgrön regering, säger 
V-ledaren Jonas Sjöstedt, som 
trots motstånd från sina forna 
allianskollegor propagerat för 
att partierna ska regera ihop.

Kristoffer Törnmalm
kristoffer.tornmalm@expressen.se

visby. Både S och MP rynkar på näsan när Vänsterpar-
tiet kommer på tal. Men enligt en mätning från Novus är 
det de rödgröna som styr landet nästa år.

S+MP+V Vinnare i ny Mätning

Skolbr˚ket 
traPPaS uPP
Moderaterna till motattack med fem reformförslag

nytt SkolPaket. Tomas Tobé, Moderaternas skolpolitiske talesman, avslöjar fem förslag som ska förbättra skolan, bland annat ska 
Ung företagsamhet erbjudas alla gymnasieelever. Foto: roger vikström

Stefan Löfven gick i går till 
angrepp mot Moderaterna och 
kallade deras kritik av Socialde-
mokraternas skolpolitik för ”tjafs 
och trams”. I stället aviserade 
han att Socialdemokraternas 
satsning på skolan, som var tre 
miljarder i höstas, kommer bli 
ännu större i nästa skuggbudget.

Nu kontrar Moderaterna. 
Expressen har tagit del av fem 
förslag som partistyrelsen tagit 
beslut om och som kommer läg-
gas fram till stämman i höst.

Dels vill man att alla gymna-
sieprogram, även de teoretiska, 

ska innehålla praktik. I dag är 
det 15 veckors praktik på en 
arbetsplats på de yrkesförbere-
dande programmen, men på de 
högskoleförberedande program-
men finns det inget krav på prak-
tik alls.

Ung företagssamhet till alla
Man vill också bredda inslaget 

som kallas Ung företagsamhet, 
som handlar om att eleverna på 
gymnasiet får starta och driva 
ett riktigt företag. Det ska erbju-
das till alla elever.

– I dag blir det rätt avgörande 

om kommunen är intresserad av 
det. Vi tycker att alla elever ska 
erbjudas Ung företagsamhet, 
säger Tomas Tobé.

Partistyrelsen vill också 
införa ett fjärde år på Teknikpro-
grammet permanent.

– Det finns i dag en försöks-
verksamhet på 20 orter som 
egentligen ska pågå fram till 
2015, men vi säger nu att vi vill 
göra detta permanent på natio-
nell nivå, säger Tomas Tobé.

Moderaterna vill också för-
stärka det gymnasiala lärlings-
systemet, bland annat genom att 
höja ersättningen 
till de arbetsgi-
vare som tar 
emot lärlingar 
som pluggar på 
gymnasiet. Den 
sista punkten 
handlar om att 
vidta åtgärder så 
att gymnasieut-
bildningarna 
bättre matchas 

mot behovet som finns på arbets-
marknaden.

Varnar för tävling
Lärarförbundets ordförande 

Eva-Lis Sirén tycker det är bra 
att skolfrågan är så het just nu, 
men varnar för att det bara blir 
en tävling mellan partierna.

– Det är positivt att partierna 
talar om skolan, men jag vill 
varna för försöken att övertrumfa 
varandra i detaljfrågor. Skolan 
står inför stora utmaningar och 
det viktigaste är att partierna 
kommer överens om hur dessa 

ska lösas. Försla-
gen i sig är bra, 
men faktum kvar-
står att vi står 
inför en nationell 
lärarkris och 
sjunkande elevre-
sultat. Nu måste 
politikerna foku-
sera rätt, säger 
hon till Expres-
sen.

visby. Efter Stefan Löfvens skolutspel kontrar nu Modera-
terna.

Expressen kan i dag berätta om fem förslag på skolområ-
det som partiet kommer att lägga fram på stämman i höst.

Bland annat ska Ung företagsamhet erbjudas till alla 
gymnasielever, alla program ska få en praktikperiod och 
teknikprogrammet ska få ett fjärde år.

– Partistyrelsen har haft möte och fattat beslut om de här 
förslagen. Det här är en del av ett stort skolpaket som vi 
går med fram med på vår stämma i höst, säger Tomas Tobé, 
skolpolitisk talesperson i Moderaterna.

Så gick underSökningen till
FrÅgA: ”av dagens riksdagspartier, vilka par-
tier vill du se i ett regeringssamarbete?” 
UNDersökNiNgsPerioD: 13 juni–19 juni 
2013. metoD: undersökningen är en del av 
novus Sverigepanel med 1 000 intervjuer på 
ett riksrepresentativt urval i åldern 18–79 år. 
de 1 000 intervjuerna sker i en webbpanel. 
mÄtiNstitUt: novus. stAtistisk sÄkerHet: 
Förändringen mot 2012, då samma fråga 
ställdes, är statistiskt säkerställd.

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

i alMedalen

• skolfrågan har blivit allt hetare 
den senaste tiden, inte minst för 
att både Gustav Fridolin och 
stefan Löfven har gjort frågan till 
en av sina hjärtefrågor. 
• Jan björklund har fått konkur-
rens om utrymmet när det gäller 
skolan, inte bara av oppositionen, 
utan även av Moderaterna, där 
utbildningsutskottets ordförande 
Tomas Tobé har fört upp frågan 
ordentligt på agendan. varje 
utspel ger därför betydligt mer 
reaktioner än på länge.
•  När socialdemokraterna i förra 
skuggbudgeten sköt till pengar 
för att minska klasserna räknade 
Moderaterna ut att stefan Löfven 
glömt kostnaderna för lokaler till 
alla nya klasser som bildas, vilket 
stefan Löfven kallar för ”tjafs 
och trams”. i stället aviserar han 
nu mer pengar för en ännu större 
satsning i nästa skuggbudget, 
vilket har fått Moderaterna att 
presentera flera av sina kom-
mande satsningar. skolkriget 
trappas helt enkelt upp.

detta har hÆnt 
i Skolbr˚ket
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HÆR BLIR HAN EN SPELEVINK
Göran Hägglunds hån mot 
oppositionen fick publiken 
att brista ut i gapskratt

Göran Hägglund 
klev upp på scenen 
strax efter klockan 
19 på söndagskväl-
len för att hålla 
sitt Almedalstal. 
Vädret var bra och 
publiken ovanligt 
stor för att vara 
Kristdemokra-
terna och dessutom första dagen 
på veckan. Cirka 2700 personer 
hade samlats för att lyssna på 
KD-ledaren.

”Inte i bästa skick”
Han inledde med att konsta-

tera att Sverige inte var bättre 
förr, när Socialdemokraterna 
styrde landet.

– Har ni det bra? Vad härligt! 
För tio år sedan hade vi det inte 
lika bra. Socialdemokraterna 
regerade och Sverige var verkli-
gen inte i bästa skick. Reger-
ingen var handfallen inför 
arbetslöshet,  utanförskap och 
långa, långa vårdköer, inledde 
Hägglund.

Han fortsatte med sin nya, EU-
skeptiska hållning och poängte-
rade att unionen inte ska få för 
mycket makt. Han slog också ett 
slag för att försvaret borde få 
ökade anslag. Sedan fortsatte 
han att attackera 
oppositionen – 
men denna gång i 
en mer humoris-
tisk form.

Han målade 
upp en scen där 
Löfven, Sjöstedt, 
MP-språkrören 
och Jimmie Åkes-
son försökte hitta 
ett sällskapsspel 
som de kan spela 
tillsammans.

Först prövade 

de med kortspel.
– Kortspel fun-

kar inte, för Löf-
ven hoppas att 
hela leken består 
av S. Han vägrar 
att låta sig synas. 
Det leder till att de 
andra får spader, 
sade Hägglund.

– Sjöstedt vill avskaffa kungen 
och plocka väljarna på klöver, 
fortsatte han.

Publiken utbrast i skratt medan 
Hägglund fortsatte att gå igenom 
olika sällskapsspel som oppositio-
nen prövade utan framgång.

– Han vill inte spela med röda 
och svarta kort och han vägrar att 
blanda, sade han om Jimmie 
Åkesson.

Inte heller Trivial Pursuit, TP, 
funkade för det rödgröna gänget.

– Löfven vill inte svara på 
några frågor, sade KD-ledaren.

Vill sänka skatten
Men det visade sig finnas ett 

spel som oppositionspartierna 
kan spela ihop.

– Till slut hittar de ett spel de 
kan enas om: Rappakalja, avslu-
tade Hägglund.

I sitt tal tog han också upp de 
tidigare nyheterna han presente-

rat under dagen, 
att han vill sänka 
inkomstskatten 
till årsskiftet och 
minska små-
barnsgrupperna 
i förskolan. KD-
ledaren fick pro-
blem med rösten, 
som sprack flera 
gånger i slutet, 
men lyckades 
hålla ut till det 
35 minuter långa 
talet var slut.

Göran Hägglunds tal blev en humoristisk kavalkad i hån av 
oppositionens svårigheter att komma överens.

Med metaforer om att oppositionspartierna försöker hitta 
ett sällskapsspel de kan spela tillsammans fick KD-ledaren 
publiken med sig.

– Till slut hittar de ett spel de kan enas om: Rappakalja, 
avslutade Hägglund.

”VILL INTE SVARA PÅ FRÅGOR”. Göran Hägglunds vitsiga tal innehöll bland annat en passage om 

S˚ m˚NGA GETINGAR F˚R GÖRAN HÄGGLUNDS TAL:   

MMGöranMHägglundMhadeMingenM
somMvärmdeMuppMpubliken,MsomM
fickMnöjaMsigMmedMliteMmusikMurM
enMhögtalare.

MM2700MärMenMbraMsiffraMförMettM
litetMpartiMsomMKristdemokra-
terna,MframförMalltMnärMmanMtalarM
påMveckansMförstaMdag.

MMDetMsaknadesMinteMattackerMiMHägglundsMtal.MTvärtomMbör-
jadeMhanMmedMettMlångtMangreppMomMhurMdåligtMviMhadeMdetMiM
SverigeMunderMSocialdemokraternasMstyre.MSedanMkomMettM
ännuMlängreMangrepp,MfastMiMmerMskämtsamMform.M

UPPVÆRmNINGEN 123456 PUBLIKEN 1234123412341234 ATTAcKERNA 1234123412341234

Sjöstedt vill 
avskaffa 
kungen och 

plocka väljarna 
på klöver. 

Löfven 
vägrar att 
låta sig 

synas. Det leder 
till att andra får 
spader. 

Jimmie 
vägrar 
att spela 

med röda och 
svarta kort, och 
han vägrar att 
blanda. 

FAKFF Han talade 
i 30 minuter
NaMN:MGöranMHägglund.
ÅlDeR:M54Mår.
PaRTi:MKrist-
demokraterna
STaRTTiD:M19.05
SlUTTiD:M19.35

I ALmEDALEN

Karl-Johan 
Karlsson
karljohan.karlsson 
@expressen.se
TExT

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom� 
@expressen.se
FOTO
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Bara musik ur 
högtalarna

Bra siffra för ett 
litet parti
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HÆR BLIR HAN EN SPELEVINK
K-G Bergström:
Det här var ditt  
bästa tal någonsin
Göran Hägglund höll i går sitt, tror jag, bästa 
tal någonsin. Trots att han drabbades av alla 
talares mardröm. Han var så när att tappa 
rösten som det är möjligt.

Ofta har KD-ledaren förvandlats i talarstolen. Från 
att vara en kvick,spirituell avspänd person till att bli 
högtidlig,stel och tråkig. Så verkade det också bli 
under den första halvan av talet. Men så plötsligt 
slog spelevinken Hägglund till. Han utnyttjade den 
talang som han har mest av i hela partiledarkåren. 
Han blev rolig.

Visst kan hans beskrivning 
av de rödgrönas sällskapsspel, 
säkert uppfattas som billig 
buskis. Men den gick hem hos 
den måttligt kräsna publiken i 
Almedalen. De flesta rimligen 
kristdemokrater. Mer sånt i 
fortsättningen, Göran.

Han uppfyllde dessutom ett annat  krav på en partiledare 
i Almedalen. Han levererade en äkta nyhet. Småbarns-
gruppperna på dagis ska minskas. Det ska bland annat 
betalas av föräldrar som tjänar över 45 000 kronor i 
månaden. De får en hundring i höjd maxtaxa. Totalt 200 
kronor mer i månaden om de har tre barn.
Jag är inte övertygad om att det blir någon PR-

succé, trots att det knappast finns några skäl att 
bekymra sig över höginkomsttagarnas taxehöjning. 
Men den positiva delen, ett barn mindre småbarns-
grupper, är för liten för att uppfattas som särskilt 
radikalt.Snittet i dag är 17 barn.

I övrigt kan man skönja en viss konservativ för-
skjutning i  Göran Hägglunds  budskap.

KD vill höja försvarsanslaget, ha en förutsättnings-
lös utredning om för- och nackdelar med NATO-med-
lemskap. En tydligare skepsis till EU.

Kritik av de ansvariga för 
upploppen i Husby m fl förorter.

Rimligen har KD-strategerna 
upptäckt att det finns ett 
vacuum på den konservativa 
flanken, sen Reinfeldt flyttade  de 
nya Moderaterna till det borger-
liga mittfältet. Frågan är bara 
vilket parti som fyller det konser-
vativa tomrummet. Kristdemo-
kraterna eller Sverigedemokra-
terna? Att döma av dagens opini-
onsläge är det nog snarare SD.

Jag hoppas att jag har fel. 
Visst finns det högerkristna 
inslag i KD med  besvärande  
intolerans, men Hägglund har 
hållit dessa tillbaka. Och synen 
på flyktingar har så långt  jag 
minns präglats av stor empati. 

S˚ m˚NGA GEtINGAR f˚R GÖRAN HÄGGLUNDS tAL:   

MMDetMvarMlängeMsedanMpublikenMskrattadeMsåMmycket.MSentM
omsiderMkommerMenMlångMliknelseMomMhurMoppositionsparti-
ernaMinteMkanMhittaMettMsällskapsspelMsomMdeMkanMspelaMtill-
sammans.MSmartaMordvitsarMhaglade.

MMBådeMnyhetenMomMytterligareMettMjobbskatteavdragMochM
mindreMsmåbarnsgrupperMfannsMmedMiMtalet,MmenMdeMhadeM
HägglundMåMandraMsidanMredanMpresenteratMunderMdagen.

MMDetMkomMnogMsomMenMöverraskningMförM
HägglundMsjälvMockså,MattMhansMröstMinteMbarM
ochMvarMpåMvägMattMsprickaMunderMdeMsistaMtioM
minutrarna.

HUmoRN 12341234123412341234 NyHEtERNA 123412341234 ØVERRASKNINGEN 123412341234

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

politik

I övrigt 
kan man 

skönja en viss 
konservativ 
förskjutning.

Talare i dag: 
JiMMiE ÅkESSoN (SD)GEtiNGBEtyG: Karl-Johan Karlsson, politisk reporter, expressen

varför inte Stefan Löfven inte kan spela TP. ”Hans bästa tal någonsin”, skriver K-G Bergström. 
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TæVLAR INTERNT. Säpo skippar kostymerna inför årets Säpo-jogg i Almedalen. ”Det ligger alldeles 
för mycket prestige i att slå varandra internt”, säger Markus Eriksson.  Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Under kronprin-
sessan Victorias 
bröllop fick per-
sonskyddet på 
säkerhetspolisen 
slita hårt. Iklädda 
kostymer och fin-
skor sprang de 
längs den sju kilo-
meter långa kor-
tegen. Inspire-
rade av joggen 
ordnar ett gäng 
entusiaster 
numera en årlig 
Säpo-jogg i Stock-
holm där man iklädd kostym 
springer samma sträcka. 

Bara 1,5 kilometer
Säpo inspirerades av initiativet 
och ordnar numera själva en 
Säpo-jogg under Almedals-
veckan. Men på den mer hanter-
bara sträckan 1,5 kilometer.

– Framförallt är det en chans 
för allmänheten att se hur vi job-
bar och träffa personal från alla 
våra avdelningar. Här kan man 
komma nära oss och ställa alla 

de frågor man 
har, säger Mar-
kus Eriksson, 
insatschef  under 
Almedalsveckan.

Glimten i ögat
Joggen består 

av två varv på 1,5 
kilometer var-
dera. Startskottet 
går 08.30 i mor-
gon, och under 
första varvet får 
man mest känna 
sig för. Under det 

andra startar tävlingsmomentet. 
– Det är ju med glimten i ögat, 

men det är klart att det ändå blir 
lite tävling av det. Mesta presti-
gen ligger internt. 

– Det är väl där tävlingsmo-
mentet är för min del, säger Mar-
kus Eriksson. 

Efter joggen väntar mingel 
med hälsosamma snacks och 
chans att ställa frågor till Säpos 
personal. 

Karolina Arenhäll 
karolina.arenhall@expressen.se

VISBY. Det började med en kortege under kronprinsessans 
bröllop och har utvecklat sig till ett lopp i Visby. I morgon 
hålls den årliga Säpo-joggen. Men någon kostym blir det 
inte för säkerhetspolisens insatschef Markus Eriksson.   

– Det ligger alldeles för mycket prestige i att slå varandra 
internt, säger han.

Säpo kastar kläderna i år
Insatschefen vid Säkerhetspolisen  
Markus Eriksson ger här sina fyra 
bästa tips inför ett lopp: 
4 FÖrbErEDElSErnA. ”Det är 
samma som inför vilket annat lopp 
som helst. Ät rätt, sov ordentligt.”
4 SkIppA koStyMEn. ”Det är 
alltid några som kommer i den klas-
siska kostymen och det är     jättero-
ligt och kan nog premieras på 
något sätt. Men vi från Säpo 
kommer att ha träningskläder på 
oss, det ligger för mycket prestige 
i att slå varandra internt.”
4 MjÖlkSyrA-tränIng. ”Vi 

jobbar mycket 
med korta inter-

valler och 
mjölksyreträ-
ning. Det är 
viktigt för 
att vi ska 

kunna reda ut 
de kritiska situationer som upp-
står på jobbet.”
4 tränA MED Säpo. ”Varje 
morgon 07.30 håller vi i ett trä-
ningspass med start från Krut-
tornet. Dit är alla välkomna.”

tips – s˚  
sl˚r DU 
sÆpovaktEr

JOGGAR. Säpo springer vid 
Victoria och Daniels vagn 
och Säpo-joggen är född. 
 Foto: SUVAD MRKONJIC

4
Säkerhetspolisens chef 
springer utan kostym

Ett dött mobilbatteri kan förstöra den soligaste av  

Almedalsdagar. Därför erbjuder vi tillsammans med  

HP både surf och laddning till din platta, dator eller  

mobil. Skulle du behöva snabba utskrifter fixar vi det 

också. Kom till vår valstuga så hjälper dig.

Vi syns på plats.

Ladda batterierna 
med HP hos  
Expressen.

Presenteras av



Den riktiga plattan för både arbete och lite till.

HP rekommenderar Windows.

HP Expansion Jacket3

2 USB-portar, 1 HDMI video ut,  
SD-kortläsare, dockningsbar och 
stereo-ljud samt extra batterikraft 
som tillval.

HP ElitePad Docking Station3

Förvandla din ElitePad till en 
arbetsplats genom att ansluta  
en lång rad valbara tillbehör.
  

HP ElitePad Rugged Case3

Skyddar din ElitePad var du 
än är. Inbyggt bärhandtag och 
axelrem.

Nu introducerar vi HP ElitePad. Som arbetar precis som du. Den är utvecklad för företag och kompatibel med Windows® 81 
och med styrka från Intel Inside®. Och tack vare en lång rad produktivitetsförbättrande tillbehör, som exempelvis HP Smart Jacket, kan 
den förvandlas till en produktiv stationär dator eller till en smidig och lätt företagsplatta när du arbetar någon annanstans. Auktoriserade 
servicepartners kan komma åt och byta ut batteriet 2, och dessutom se till att säkerheten är på den nivå som ditt företag kräver inklusive 
HP Client Security och TPM 2,0. Aktivera din arbetsstyrka redan idag på www.hp.se/elitepad

Kom och träffa HP i Expressens laddningsstation. Där kan du testa våra senaste produkter,  
skriva ut foton och dokument samt ladda din dator, platta eller smartphone.

1  Detta system är Windows 8-certifierat med stöd för nya Windows UI. Bildskärmens integrerade upplösning understiger tröskelvärdet för Snap, vilket är en Windows  
UI-funktion som gör det möjligt att ha igång två Windows Store-appar samtidigt. Denna funktion kan fås genom att koppla in en extern bildskärm med en upplösning på 
1366 x 768 eller högre. Samtliga funktioner är inte tillgängliga i alla utgåvor av Windows 8. Systemen kan kräva uppgraderad och/eller separat inköpt hårdvara, drivrutin 
och/eller programvara för att man ska kunna dra full nytta av Windows 8-funktionerna. Se microsoft.com 

2  Kräver inköp av HP serviceverktyg. För kunder i USA och Kanada, besök denna länk för att läsa mer om vårt self-maintainer program: hp.com/partners/SMprogram. 
För kunder i Latinamerika, EMEA och Asien, vänligen kontakta din försäljningsrepresentant för att förstå vilka självreparationsalternativ som finns tillgängliga för dig.

3  Säljes separat. Varierande tillgänglighetsdatum från februari 2013. Vänligen kontakta din lokala återförsäljare för mer information. 
Intel, Intel-logotypen, Intel Inside och Intel Inside-logotypen är varumärken som tillhör Intel Corporation i USA och/eller andra länder. 
Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

©2013  Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående varsel.
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Unga: Vi får ta  
för stort ansvar 

”Jag undrar om vi har en söndercurlad generation”

Ung debatt. CUF-ordföranden Hanna Wagenius är en av dem som deltar i framtidens partiledar-
debatt i Expressens valstuga i dag.  Foto: cornelia nordström

Det är i delar en dyster läsning 
som möter den som bläddrar ige-
nom Skandias senaste del av 
Ungdomsrapporten, som har 
gjorts tillsammans med analysfö-
retaget Ungdomsbarometern och 
bygger på svar från 10 000 ung-
domar under en fyraårsperiod.

Drygt fyra av tio av de tillfrå-
gade ungdomarna tror inte att 
samhället kommer att ta hand 
om dem och ytterligare fyra av 
tio instämmer bara delvis i 
samma påstående.

Vill ha mindre ansvar
Samtidigt anser hälften av de 

ungdomar som ingår i den stora 
undersökningen att de har för 
stort ansvar för sin egen framtid.

– Det är en läsning som bör 
väcka eftertanke. Vi har i dag ett 
samhälle som kräver att man tar 
en väldig massa ansvar och 
också har en massa valmöjlighe-

ter. Då måste vi 
rusta dagens unga 
för att också axla det ansvaret, 
säger Lena Hök och fortsätter:

– Att hälften tycker att de har 
för stort ansvar för sin egen 
framtid leder ju till frågan vem 
som annars skulle ha det ansva-
ret? Det jag undrar är om vi har 
en söndercurlad generation 
framför oss.

Lika oroväckande är att en 
tredjedel av ungdomarna, 
samtliga mellan 15 och 24 
år, tycker att livet är svårt 
och många upplever en 
stark stress.

”Förväntningar som jag 
har på mig själv” sticker ut som 
stressorsak, både bland killar 
och tjejer.

Stressas av sin kropp
Samtidigt uppger hela 43 pro-

cent av de tillfrågade tjejerna att 
de stressas av sin kropp, vikt 
eller utseende.

– Någonting är snett i vårt 
samhälle om var tredje ungdom 
tycker att livet är svårt och dess-
utom är stressade över förvänt-
ningar som man har på sig själv 
och kopplar det till kropp och 
utseende, säger Lena Hök.

Ungdomarna måste 
rustas med självför-
troende så att de kla-
rar att sitta i förarsä-
tet i sina egna liv, 
menar Lena Hök och 
konstaterar att det 
visst är lätt att ställa 
krav på politiker, men 
lika viktigt är det 
enskilda ansvaret hos 
vuxna och inte minst 

hos den ideella 
sektorn och 

närings-
livet.

– Det är 
faktiskt inte 

så svårt att ta 
en liten gnutta 

ansvar, säger Lena Hök och 
pekar på frivillig läxhjälp som 
ett konkret exempel.

– Vi har 50 medarbetare här 
på Skandia som gör det varje 
vecka. Det är många barn som 
inte har det stödet hemifrån, 
säger hon och avslutar:

– Det är både så enkelt och så 
svårt att det handlar om att var 
och en tar sitt vuxenansvar. Ser 
man problemet har man ett an-
svar för att vara med och lösa det.

Daniel Alsén
daniel.alsen@expressen.se

Drygt fyra av tio ungdomar tror inte att samhäl-
let kommer att ta hand om dem – och nästan 
hälften tycker att de har för stort ansvar för sin 
egen framtid.

Det visar Ungdomsrapporten, som presente-
ras av Skandia i dag.

– Det jag undrar är om vi har en söndercurlad 
generation framför oss, säger Lena Hök, håll-
barhetschef på Skandia.

Carlsson 
vill ha hela
äran själv
Dagens S-ledning må 
svikta i självförtroendet.

Men inga politiker är så 
självsäkra som gamla 
sossepampar.

– Sedan dess har 
svensk ekonomi varit 
väldigt stark, säger före 
detta S-ledaren Ingvar 
Carlsson om sin insats i 
politiken.

Den sommarsemestrande 
Gotlandsbon Ingvar Carlsson 
var i går inbjuden till ett 
Almedalsseminarium för att 
diskutera den nordiska 
modellens framtid tillsam-
mans med den före detta 
norska S-ministern Bjarne 
Håkon Hansen.

Radade upp reformer
Samtalet inleddes med att 

Carlsson fick berätta vad som 
var det viktigaste han åstad-
kom under ett helt liv i politi-
ken. Den förre S-ledaren 
pekade på regeringskrisen 
1990 och hur hans regering 
fram till valet året därpå 
genomförde en rad reformer 
som fortfarande påverkar Sve-
rige:

– Vi genomförde den största 
skattereformen under efter-
krigstiden, vi knäckte löne-
inflationen, vi beslutade om 
Öresundsbron och vi reforme-
rade det svenska banksyste-
met, sade Ingvar Carlsson.

Han summerade:
– Det var stora beslut, tuffa 

beslut men sedan dess har 
svensk ekonomi varit väldigt 
stark.

Lundgren får nobben
Carlssons bedrift ska inte 

någon annan – allra minst 
någon före detta moderat poli-
tiker – få ta åt sig äran av:

– Bo Lundgren tar åt sig 
äran i dag men han spelade en 
ganska undanskymd roll då.

David Baas
david.baas@expressen.se

– Våra reformer påverkar 
fortfarande Sverige, sade Ingvar 
Carlsson. Foto: kristoFFer törnmalm

MMCUF:MHanna Wagenius
MMGrönMUngdom:MLorentz Tovatt

ochMMagda Rasmus  son (språkrör)
MMKDU:MSara Skyttedal
MMLUF:MLinda Nordlund
MMMUF:MErik Bengtzboe
MMSSU: Gabriel Wikström
MMSDU:MGustav Kasselstrand
MMUngMVänster:MStefan Lindborg

UngdomsfØrbUndens ordfØranden

Gabriel
Wikström.

Linda 
Nordlund.

MMSkandiaMochMUngdomsbaro-
meternMharMgemensamtMtagitM
framMUngdomsrapporten.MDenM
baserasMpåMSverigesMbredasteM
ungdomsstudieMsomMgenom-
försMårligenMblandMungdomarMiM
åldersgruppenM15MtillM24Mår.M
SyftetMmedMrapportenMärMattM
synliggöraMhurMdagensMungaM
serMpåMsinaMförutsättningarMochM
möjligheter.

stØrsta stUdien

Hur orkar du med ditt hektiska schema i almedalen?
– Jag tror på att sova hela nat-

ten. Jag är ingen mingelmän-
niska och är inte ute och 
springer om kvällen. Sedan 
underlättar det att få sova på 
samma plats hela veckan, så i år 
har jag hyrt in mig hela veckan 
hos en trevlig dam innanför 
murarna.

Hur många Almedalsveckor har 
det blivit?
– Jag var med redan på 90-talet 

när jag satt i riksdagen, likaså 
var jag med när jag var lobbyist 
under början 2000-talet. I prin-
cip har jag åkt på alla så länge 
jag har sysslat med politiken.

Hur länge tror du att du kom-

mer att orka hålla det här 
tempot?
– Så länge de hellre vill ha mig 

kommer jag att fortsätta.
Vad ser du mest fram emot 
under veckan?
– Att se vilka reaktioner jag 

får under de debatter jag är med 
i. Det ger en känsla av vad män-

niskor tycker är viktigt och hjäl-
per mig att slipa på mina argu-
ment. Sedan ser jag mycket fram 
emot tisdagens seminarium med 
den tidigare EU-kommissionä-
ren Dalli och höra vad som verk-
ligen hände när han tvingades 
avgå i höstas.

KARoLINA ARENHäLL 

BArBro
westerholm, 80
…FolkpartietsM
talespersonMiM
sjukvårds-MochM
äldrefrågorMmedM
ettMspäckatM
Almedalsschema.

HaLL˚ dÆR

enkÆten i siffror

Som ung idag har man alldeles för 
mycket ansvar för sin egen framtid.

Vad stressar ungdomar mest?

Samhället kommer att klara av att 
ta hand om mig om jag blir arbets-
lös, sjukskriven, går i pension etc.

Förväntningar som jag har på mig själv:
Tjej
Kille

49%
37%

42%
48%

9%

49%
45%

6%

Min kropp/vikt/utseende:
Tjej
Kille

43%
25%

Min ekonomi:
Tjej
Kille

37%
31%

Förväntningar som omgivningen 
har på mig:
Tjej
Kille

35%
27%

Tar helt 
eller 
delvis 
avstånd

Instämmer 
helt eller 

delvis

Vet ej

Tar helt 
eller 
delvis 
avstånd

Instämmer 
helt eller 

delvis

Vet ej

Framtidens
partiledardebatt

– i dag i Expressens 
valstuga
Se sidan 33
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1 Cilla Benkö, vd 
Sveriges Radio

MMSverigesMRadiosMvdMtarM
emotMbrittiskeMmedie
expertenMCharlieMBeckett,M
somMskaMvaraMmedMiMfleraM
SRarrangemang.MCillaMärM
extraMomtaladMiMårM–MtackM
vareMpublicMservice
debattenMochMdiskussio
nernaMomMettMnyttMmedie
etisktMsystem.

2 Mattias Fyrenius, 
vd Nobel Media

MMFörstaMAlmedalsveckanMsomMvdM
förMNobelMMedia.MFörreMchefenM
inomMKFMMedia,MpåMTV4MNyaM
MedierMochMSvDMNyaMMedierM
börjarMbliMVisbyveteranMochMsesM
oftaMkringMseminarier.MIMdagMskaM
hanMocksåMledaMettM–MomMenergi.

MEDIA

Thomas Mattssons

HETA LISTA

Veckans gÆsTer i Pihlblad & sVensson
I dag: LarsMOhlyMochMFredrikMSegerfeldt
I morgon:MGudrunMSchymanMochMEbbaMBusch
onsdag:MBertMKarlssonMochMAlexanderMBard
Torsdag:MHelleMKleinMochMPetterMStordalen
Fredag:MMarianneMDjudic,MUlfMAdelsohn,MAlexandraMCharles

00:27 01:17

SÆndS live  fr˚n AlmedAlen p˚

Ohly och Segerfeldt 
första tv-gästerna

Direkt från 
Almedalen

kl 13.00 

MmM I år gör programmet Pihlblad & 
svensson sitt intåg i alme dalen. 

MmM Under fem program, måndag till 
fredag, intervjuar anders Pihlblad och 
niklas svensson makthavare i alme
dalsvimlet. 

MmM Först ut är Lars ohly och Fredrik 
segerfeldt. Ämnen som avhandlas är bland annat snowden 
och efterdyningarna av förra veckans säpoavslöjanden.

Foto: cornelia nordström

TV-skärmarna
MMStarkMtrendMiMmediernasM

tältM–MmenMosynkMmedMljudetM
hosMAftonbladet,MsvårtMseM
ExpressensMiMsolljuset.

INTE ENS NÆRA

3 Cissi Elwin, 
chefredaktör Chef

MMOmtaladMförMattMhennesMtid
skriftMChefManalyseradeMledar
skapetMhosMenMchef,MenMchefM
somMnuMfårMstödMavMtillMochMmedM
konkurrenter.MRättMellerMfelMomM
denMnamngivnaMchefen?M
SnacketMgår.

Statistiken kommer från en undersökning som snusföretaget Skruf givit TNS-SIFO i uppdrag att genomföra.
I undersökningen har 2067 personer intervjuats om sin inställning till snus. Undersökningen genomfördes perioden 12-18 juni.

ÄNTLIGEN
EN FRÅGA DÄR
MAJORITETEN HÅLLER
MED SD*
*56% av alla svenskar och 70% av alla SD-väljare
var emot att EU skulle stoppa svenskt snus.

Efter ministermötet i Luxemburg på midsommarafton
tyder nu allt på att Sverige får ett undantag 
från tobaksdirektivet.

Är du för eller emot
att EU stoppar svenskt snus:

GRATTIS, JIMMIE!
FÖR: 13%

EMOT:
70%

VET EJ:
17%
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SYSTERORGANISATIONER. Här möts ungdomsförbunden. Gustav Kasselstrand från SDU, Udo 
Landbauer från Ring Freiheitlicher Jugend, Tom van Grieken från Vlaams Belang Jongeren, Julien Ro-
chedy från Front National de la Jeunesse, Paul-Alexandre Martin från Front National de la Jeaunesse 
och Jonas Andersson från SDU. Foto: DAVID BAAS

Samtidigt som moderpar-
tiet tonar ned sin natio-
nalism för att istället 
betona socialkonservatis-
men gör SDU allt för att 
bli en ännu tydligare 
nationalistisk röst. 

Stark kritik
Under gårdagens semi-

narium i Drottens ruin 
meddelade SDU:s ordfö-
rande Gustav Kasselstrand 
att hans organisation fördjupar 
sitt samarbete i en helt ny organi-
sation tillsammans med motsva-
rande ungdomsförbund ute i 
Europa. 

De tre andra som ingår i sam-
arbetet är Ring Freiheitlicher 
Jugend  från Österrike, Front 
National de la Jeunesse från 

Frankrike och de Vlaams 
Belang Jongeren från 
Belgien. SDU:s gäster i 
Almedalen har uppmärk-
sammats i medier och 
fått stark kritik för att 
vara högerextrema och 
rasistiska.

– Media försöker hin-
dra oss från att att samar-
beta, sa Gustav Kassel-
strand.

Utan störningar
Säpo och vanliga poliser beva-

kade gårdagens SDU-semina-
rium som förlöpte utan stör-
ningar. Ett tiotal vänsterungdo-
mar utmärkte sig bara genom att 
blåsa såpbubblor under minglet.

David Baas
david.baas@expressen.se

Sverigedemokraternas ungdomsförbund SDU ska fördjupa 
samröret med sina systerorganisationer i Österrike, Belgien 
och Frankrike – som kritiserats för att vara högerextrema 
och rasistiska.

– Det är galet. Vi är patrioter som slåss för våra länder, 
säger Julien Rochedy, ordförande för franska Front Natio-
nal de la Jeunesse.

Nu närmar sig SDU 
högerextrema förbund

Gustav 
Kasselstrand. 

”Media försöker hindra 
oss från att samarbeta”

För mer än tvåhundra år sedan, år 1781, började en trettiotvåårig Chobei Takeda att sälja traditionella japanska 

och kinesiska mediciner i Doshomachi, Osaka. Han köpte partier från grossister och sålde vidare till läkare och 

apotekare i bygden. Detta var början på det som idag är Takeda Pharmaceutical. 2011 köpte Takeda Nycomed, 

grundat i Norge 1874 och verksamt i Sverige sedan 1967. 

Takeda är idag Asiens största läkemedelsföretag och har stora forsknings- och utvecklingsanläggningar i Asien, 

Nordamerika och Europa. Vår pipeline visar tydligt att forskningen ger resultat. År 2012 befann sig inte mindre 

än 26 helt nya produkter och substanser i fas III eller senare. Våra befi ntliga och kommande läkemedel fi nns fram-

förallt inom områdena hjärta-kärl, luftvägar, cancer, diabetes, centrala nervsystemet, vacciner och immunologi. 

Detta är resultatet av att hela 20% av Takedas vinst återinvesteras i forskning och utveckling. 

Vi strävar för att leva upp till vår mission: Genom ledande medicinska

innovationer arbetar vi för bättre hälsa för patienter över hela världen.

Takeda. En japansk historia. 

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. Telefon: 08-731 28 00. E-post: infosweden@takeda.com
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Du kan också lyssna på vår VDs, Michael Wolf, podcast där han pratar från hjärtat om vikten av det första 
jobbet, om utanförskap, om nyföretagande, om tillväxt och om den läkande kraften i gemensamhet.

Mer om Swedbank och våra initiativ finns på swedbank.se/samhalle

Unga människor kanske måste avstå från en universitetsutbildning eller ett anställnings-
erbjudande för att det inte finns tillräckligt med bostäder att tillgå samtidigt som arbets-
lösheten bland unga är ett fortsatt problem. En annan paradox är kompetensbristen som 
är ett växande hot mot det svenska näringslivet och den offentliga sektorn. Och detta 
samtidigt som tiotusentals utlandsfödda akademiker i Sverige, arbetar med jobb långt 
under deras specialistkompetens. Det är dags att ta tag i dessa viktiga frågor för syssel-
sättningen på arbetsmarknaden, och om det handlar våra seminarier i morgon. 

Välkommen till våra två seminarier tisdag den 2 juli, ingen föranmälan krävs

Kompetensförsörjning: Utlandsfödda akademikers 
väg in på arbetsmarknaden
Medverkande: Peter Norman, finansmarknadsminister, 
Hillevi Engström, arbetsmarknadsminister, Jasenko 
Selimović, statssekreterare, Åsa Jackson, personaldirek-
tör ABB, Angeles Bermudez-Svankvist, GD Arbetsför-
medlingen, Sofia Larsen ordf. Jusek samt Michael Wolf 
VD och koncernchef Swedbank. Moderatorer: Nyamko 
Sabuni och Patricia Kempff, Swedbank.
När: tisdag den 2 juli 10.00–11.30
Var: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6

Vad händer med tillväxten om vi inte har råd  
att bygga? (lunchseminarium)
Medverkande: Maria Ferm, (mp), Sten Nordin, 
finansborgarråd Sthlm, Hans Wallenstam, VD Wallen-
stam, Leif Linde, VD Riksbyggen, Johan Lindholm,  
ordf. Byggnads, Maria Ludvigsson, ledarskribent  
SvD samt Anna Felländer, tf chefekonom och chef  
makroanalys, Swedbank.  
Moderator: Peter Nygårds, Swedbank.
När: tisdag den 2 juli 12.00–13.10
Var: Clarion Hotel Wisby, Spegelsalen, Strandgatan 6

Lyssna på ministrar 
och direktörer.
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Partiledaren Göran Hägglund 
intervjuades i Expressens val
stuga inför en stor och politik
sugen publik. Socialministern 
har, liksom de, följt fallet med 
superläckan Edward Snowden. 

– Jag hamnar som jag tror att 
de flesta gör. Å ena sidan är det 

obehagligt med en figur som ger 
sig in i en verksamhet med syfte 
att kapa åt sig information för 
att sedan sprida det utanför, 
säger Göran Hägglund.

”Bra att det kommer ut” 
– Å andra sidan är det bra att 

det kommer fram. Det är 
något av det mest uttalade 
hotet mot personlig inte
gritet och här spelar hans 
utsago en väldigt stor roll, 
säger partiledaren.

På frågan om vad som 
skulle hända om Snowden 
skulle söka asyl i Sverige 
svarar han:

– Det är inte vi politiker som 
bestämmer, men vi lämnar inte 
ut personer som riskerar döds
straff. Så stod han plötsligt här  
skulle man få hantera det också, 
säger Hägglund.

– Jag undrar vad han tänker 
när han sitter på ett transitom

råde i Moskva. ”Hur kul var det 
här?” Men vi utvisar inte män
niskor som riskerar dödsstraff.

När det gäller 
huruvida 
svenska FRA 
övervakar mejl 
på motsvarande 
sätt som NSA var 
han mer svä
vande.

– Det går inte 
att garantera 
något. Det jag 
kan garantera är 
att vi har ett kniv
skarpt regelverk 
och superbra 

kontroller. Kan någon kringgå 
det så är det förskräckligt men 
det kommer alltid att vara möj

ligt att missbruka 
den kunskapen, 
säger han.

Han pratade 
också om varför 
KD vill satsa 1,4 
miljarder på 
barnomsorgen – 
ett barn mindre i 
varje barngrupp 
är målet.

– Framför allt 
för de små bar
nen, säger Göran 
Hägglund.

vad fØrvÆntar du dig av almedalen 2013?
Pernilla Runsten, 
32, sjuksköterska, 
Göteborg.

– Jag trodde inte 
att det skulle vara 
så mycket, men nu 
har jag lyssnat på 
Acko Ankarberg i 
Expressens val
stuga.

Emil Frodlund, 34, 
Tankesmedjan 
Humanisterna, 
Stockholm:

– Jag hoppas på 
många intres
santa seminarier 
om stadsplanering 
och trafikplane
ring.

Eva Edwardsson, 48, 
kammarrättsråd och 
ordförande i kultur-
nämnden, Uppsala.

– Kanske en upptakt 
inför valet 2014. Sedan 
ska jag höra om parti
ledarna är bra på att 
hålla tal, håller de för 
trycket?

Lisbeth Carlsson, 65, 
pensionär, Visby:

– Jag ska stå i 
Kommunals tält i 
tre dagar, sedan vill 
jag gå på semina
rium. Jag önskar 
att fler gotlän
ningar tog del av 
Almedalsveckan.

”Vi lämnar inte ut personer som riskerar dödsstraff”

i almedalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

visby. Kristdemokraternas Göran Hägglund var 
första partiledaren för året i Expressens valstuga på 
Hamngatan.

Där kommenterade han visselblåsaren Edward 
Snowden som befinner sig på flykt undan de ameri-
kanska myndigheterna.

– Stod han plötsligt här skulle man få hantera det 
också, svarar Hägglund på frågan om NSA-läckan 
skulle få asyl i Sverige.

Edward 
Snowden.

Han är beredd ge  Snowden skydd

ett Halvt lØfte. KD-ledaren Göran Hägglund utesluter inte att visselblåsaren Edward Snowden skulle kunna få asyl i Sverige. ”Vi lämnar inte ut personer som riskerar 
dödsstraff”, sade han när han besökte Expressens valstuga i Visby.



19måndag 1 juli 2013 Valstugan

00:27 01:17

vad fØrvÆntar du dig av almedalen 2013?

8.30	 	 Frukost
Arla bjuder på frukost kl 8.30–10.00.

9.00	 	 Morgon	i	Almedalen
Dagens partisekreterare Anders Wallner 
(MP), gäster och panel samtalar med 
Fredrik Sjöshult inför dagen. Landsbygds
minister Eskil Erlandsson gästar liksom 
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen. 
Minst en Säpojoggare springer förbi. Nyhets
panel: Marie Söderqvist, Livsmedelsföre
tagen, Elisabeth Marmorstein, Expressen, 
Lotta Gröning, Expressen, David Baas, 
Expressen.

11.00		 	Raka	svar	med	Per	Bolund	(MP)
Per Bolund (MP) intervjuas av Annie 
Reuterskiöld.

13.00		 Raka	svar	med	Hillevi	Engström	(M)
Jobbfrågan spås bli en av de viktigaste i 
kommande valrörelse. Annie Reuterskiöld 
intervjuar Hillevi Engström, arbetsmarknad
sminister. Efter utfrågningen kommenterar 
en panel hennes svar. Panel: Fredrik 
Sjöshult, Patrik Kronqvist och Lotta 
Gröning.

13.30		 Debatt:	EU	och	tobaken
EUparlamentarikern Carl Schlyter (MP) 
och riksdagsledamot Maria Abrahamsson 
(M) om tobaksproduktsdirektivet. Modera
tor: Joel Holm.

14.00		 Pihlblad	&	Svensson
Anders Pihlblad, TV4, och Niklas Svensson, 
Expressen, sänder direkt. Sändningen visas 
på storskärm i Expressens valstuga. Gäster: 
Gudrun Schyman (Fi), Ebba Busch (KD).

14.30		 Raka	svar	Mehmet	Kaplan	(MP)
Miljöpartiets Mehmet Kaplan (MP) 
 intervjuas av Annie Reuterskiöld.

15.00		 Raka	svar	med	Gustav	Fridolin	(MP)
MP:s språkrör Gustav Fridolin intervjuas av 
Niklas Svensson. Direkt efter intervjun 

analyseras Fridolins svar av en panel. 
Nyhetspanel: KarlJohan Karlsson, Expres
sen, Helena Gissén, TV4, Anna Dahlberg, 
chef Expressens ledarredaktion.

15.30		 	Politikens	retorik	–	så	ska	orden	
vinna	valet
PRkonsulten Per Schlingmann och retorik
författaren Elaine Eksvärd i samtal med 
Expressens krönikör Lotta Gröning om reto
rikens betydelse för politikens innehåll. 
Med vilka ord ska nästa val vinnas? 

16.00		 Punchhöger	och	rödvinsvänster	på	
rosékollo
Edward Blom vill strama upp dryckesva
norna. Han berättar för Niklas Svensson 
vad man ska dricka i stället – och varför 
människors politiska ställningstagande 
påverkar deras dryckesval.

17.10			 Raka	svar	Michael	Wolf	(Swedbank)
Swedbanks vd om pengarna och politiken.
Intervjuare: Fredrik Sjöshult.

19.00		 	Partiledartalet:	Gustav	Fridolin	(MP)
Direkt från MPspråkrörets tal. Streamas 
på Expressen TV.

19.30		 Eftersnack	från	Skandias	trädgård
Direkt efter talet sammanfattar vi dagen 
från Skandias trädgård. Evenemanget 
kräver specialinbjudan men kan följas på 
Expressen.se. Gäster: Urban Bäckström, 
Svenskt näringsliv, och Eva Nordmark, TCO. 
Intervjuare: Niklas Svensson. Kommentator: 
KG Bergström. Redaktör: Joel Holm. 

Sara Strömberg, 35, 
ungdomsansvarig 
Svensk Travsport, 
Sala:

– Jag har inte 
varit här förut, jag 
hoppas få ta del av 
det som händer. Vi 
på Svensk Travsport 
ska ha paneldebatt.

Julius Kramér, 18, 
civilförsvarssför-
bundet, Nacka:

– Att få ut vårt 
budskap: Vi jobbar 
för ett tryggare 
samhälle och vill 
medvetandegöra 
människor om 
riskerna.

Jenny Nilsson, 29, 
reporter Almedalen  
just.nu, Visby:

– Att vi ska lyckas 
hitta roliga och aktuella 
grejer som vi kan ha i 
tidningen. Och det 
skulle vara kul om 
partiledartalen innehål-
ler lite överraskningar.

Carina Ehrlén, 
39, lärare,
Varberg:

– Jag skulle 
vilja titta på 
några diskussio-
ner om skolfrå-
gor. Men sen är 
vi ute efter lite 
bad också.

Enkät: christina lundEll Foto: cornElia nordström

”Tråkige” Reinfeldt passar bra i rollen

Fler landsting kan 
få sprutprogram

Bostadsministern vill ha städer för alla

Vården ska vara 
lika bra överallt

 MJenny Madestam, statsvetare, och Cissi Elwin, chefredaktör 
Chef, debatterade ”politikens ledare – ledstjärnor eller ankare”.
– Våra ledare ska vara tråkiga – förnuftiga, kompetenta och lite 
svala. Det är därför Fredrik Reinfeldt passar bra. Stefan Löfven har 
en förhandlingstradition djupt i sig. Att ha ett autentiskt ledarskap, 
att mena det man säger, att ha egna erfarenheter. Där står sig 
Stefan Löfven väldigt väldigt bra, sade Jenny Madestam.
– En total katastrofchef klarar sig inte så länge i politiken, sade 
Cissi Elwin.

 MBarn och äldreminister 
Maria Larsson (KD) vill se att 
fler landsting inför ett sprut
utbytesprogram:
– Det behövs på betydligt fler 
ställen än där det finns i dag, 
det kan vi konstatera, men det 
är en fråga för de regionala  
politikerna.

 MCivil och bostadsministern Stefan Attefall (KD) i Raka svar:
– De måste ta in det regionala perspektivet. Vi avser att tillsätta en 
utredning och ha en mer regional planeringsnivå. Jag blir orolig när 
man planerar stadsdelar bara för människor med stor plånbok.

 MAcko Ankarberg Johansson, 
partisekreterare (KD):
– Det är alldeles för stora skill
nader i överlevnad i exempelvis 
bröstcancer beroende på var 
man bor. Det är fruktansvärt. Vi 
måste säkerställa ledarskapet 
så att man får jämngod vård 
över hela landet.

valstugans gÆster
8.30	 	 Frukost

Arla bjuder på frukost kl 8.30–10.00.
9.00	 	 Morgon	i	Almedalen

Acko Ankarberg, partisekreterare, KD, Mat
tias Karlsson, SD, naturfotografen Mattias 
Klum, klimatforskaren Johan Rockström, 
Cissi Elwin och en nyhetspanel samtalar 
med Fredrik Sjöshult inför dagen. Panel: 
David Baas och Cissi Elwin, tidningen Chef.

11.00		 Raka	svar	med	Mikael	Jansson	(SD)
Expartiledaren Mikael Jansson (SD) sitter 
numera i riksdagens försvarsutskott. Han 
frågas ut av Annie Reuterskiöld.

12.30		 Raka	svar	Fredrick	Federley	(C)
Fredrick Federley intervjuas av Expressens 
Niklas Svensson.

13.30		 Raka	svar	Carina	Herrstedt	(SD)
Carina Herrstedt, andra 
vice ordförande i SD och 
ordförande i SDkvinnor, 
om jämställdhet i SD
tappning och förslaget 
om sambeskattning.

14.00		 Pihlblad	&	Svensson
Anders Pihlblad, TV4, och Niklas Svensson, 
Expressen, sänder direkt från TV4:s scen. 
Sändningen visas på storskärm i Expres
sens valstuga. Gäster: Fredrik Segerfeldt, 
liberal debattör och Lars Ohly (V).

14.30	 	 Raka	svar	med	Sven-Olof	Sällström	(SD)	
Lägre skatt på pensioner, sänkt bensin

skatt, ett femte jobbskatteavdrag och i stäl
let höjd krogmoms och vad mer? SD:s ekon
omiskpolitiske talesperson SvenOlof Säll
ström intervjuas av Annie Reuterskiöld.

15.00		 Raka	svar	med	Jimmie	Åkesson	(SD)
Sverigedemokraternas partiledare 
intervjuas inför kvällens tal. Direkt efter 
utfrågningen analyseras hans svar av en 
nyhetspanel. Nyhetspanel: Elisabeth Mar
morstein, Expressen, Cissi Elwin, Chef, Eric 
Erfors, ledarredaktionen Expressen.

16.00		 Framtidens	partiledardebatt
Samtliga partiers ungdomsförbundsord
förande möts i debatt kring de viktigaste 
framtidsfrågorna. Direkt efter debatten 
analyseras deras svar av en expertpanel. 
Expertpanel: KarlJohan Karlsson, Expres
sen, Anna Dahlberg, ledarchef Expressen, 
Ulf Kristofferson, TV4. Redaktör Joel Holm.

19.00		 Partiledartalet:	Jimmie	Åkesson	(SD)
Direkt från SDledarens tal. Streamas på 
Expressen TV.

19.30		 Eftersnack	från	Skandias	trädgård
Direkt efter talet sammanfattar vi dagen 
från Skandias trädgård. Evenemanget 
kräver specialinbjudan men kan följas på 
Expressen.se. Intervjuare: Niklas Svensson 
Gäster: Jasenko Selimovic (FP), stat
sekreterare och Per Gahrton (MP). Kom
mentator: KG Bergström. Redaktör: Joel 
Holm.

morgondagens program: Tisdag

sÆnder live 
fr˚n AlmedAlen

dagens program: M˚ndag
Han är beredd ge  snowden skydd

Lotta Gröning, Cissi Elwin och Jenny Madestam.



Bekantas
Bekanta

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se
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Lika som bÆr

ZachM
Galifianakis?

LeoMLager-
crantz?

MMJournalistenMLeoMLager-
crantzMärMtidigtMpåMplatsMiM
AlmedalenM–MochMhanMserMutM
somMHollywoodstjärnanMZachM
GalifianakisM(AlanMiMBak-
smällan-filmerna)MiMsittMskägg,M
sinaMtonadeMbrillor,MochMfrisyr.

MMNiclasM Lövkvist,M vdM förM pr-
byrånM Agency,M ärM missnöjdM
medMattMExpressensMAlmedals-
tidningM iM gårM uppgavM attM hanM
ärM50MårMgammal.MHanMärMbaraM
45MårMgammal.

MMSossarnasMförraMfinansbor-
garrådM iM StockholmM AnnikaM
BillströmMärMiMAlmedalen.MHonM
ägnarM nuM sinM tidM åtM fleraM sty-
relseuppdrag,MblandMannatMförM
Veidekke.M SaknarM honM tidenM
somMpolitiker?

–MNej,M haha!,M svararM Bill-
ström.

MenMsaknarMduMinteMnåt?
–MInteMnånting!

MMAndersM PihlbladM omM hem-
ligaM taktikenM införM DJM BattleM
motMAftonbladetMpåMonsdag.

-MViMharMskrivitMihopMossMviaM
mailM jagM ochM JennyM Ström-
stedt.M ViM ärM ganskaM taktiska,M
omMviMskulleMspelaMdenMmusikM
somM jagM villM spelaM -M DuranM
DuranMfrånM82M-MskulleMviMinteM
haMenMchans.

Olycksfågeln Niclas 
Lövkvist är 45 år

Billström saknar 
inte politiken

Pihlblad om hemliga 
dj-taktiken

NiclasMLövkvist,M45Mår.

PåMonsdagMärMdetMModeraternasM
dagM iM Almedalen.M StatsministerM
FredrikMReinfeldtMbrukarMstannaM
överM nattenM iM VisbyM ochM geM sigM
hemåtMigenMdagenMefterMhanMhål-
litMsittMtal.M

AvMsäkerhetskälMbrukarMhanMboM
påM HotelM WisbyM precisM vidM Don-
nersMplats.MMenMinteMiMår.MDennaM
gångMsoverMhanMinteMiMVisby,MutanM
åkerMtillbakaMtillMStockholmMefterM
talet.

OrsakenM ärM attM detM skulleM bliM

väldigtMdyrtMattMhyraMettMrumMpåM
HotelM WisbyM -M närmareM bestämtM
nästanM32M000MkronorMförMenMnatt.M
PrisetM förMdetMrumMsomMFredrikM
ReinfeldtMskulleMhaMsovitMiMliggerM
påM 6M 370M kronorM perM natt,M menM
ävenMomMhanMbaraMborMdärMenMnattM
måsteMhanMbetalaMförMfler.

–MManMmåsteMbokaMfemMnätter.M
DåM måsteM manM vägaM kostnadenM
omMmanMbaraMskaMboMdärMenMnatt.M
ViM tyckteM detM blevM väldigtM dyrt,M
heltM enkelt,M sägerM AnnaM Char-

lottaM Johansson,M presschef M iM
Moderaterna.

UtöverM denM kostnadenM hadeM
manMvaritMtvungenMattMhyraMrumM
förM Säpovakterna.M EttM dubbel-
rumM kostarM cirkaM 2500M kronorM
perMnatt,MvilketMalltsåMärM12M500M
kronorMomMmanMmåsteMhyraMdetMiM
femMnätter.MTvåMsådanaMrumMtillM
säkerhetsvakternaMhadeMinnebu-
ritM ytterligareM 25M 000M kronorM iM
hotellkostnader.

–MHanM brukarM stannaM enM natt,M
menM nuM varM detM ocksåM andraM
engagemangM hemmaM plusM denM
härMhiskeligtM storaMsumman,MsåM
därförM väljerM hanM attM inteM sovaM
över,M sägerM AnnaM CharlottaM
Johansson.

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

FredrikMReinfeltMbrukarMsovaMöverMiMVisbyMnärMhanMbesökerM
Almedalen.

InteMiMår.
OrsakenMärMattMhotellrummetMkostadeMförMmycket:MnästanM

32M000MkronorMförMenMnatt.
–MViMtyckteMdetMblevMväldigtMdyrt,MsägerMAnnaMCharlottaM

Johansson,MpresschefMförMModeraterna.

Dagens stÆLLningstagande
tillbringa  
natten i cellen

MMNärMandraMgerMenMkvartMavMsinMtidM
förMattMsittaMmedMDawitMIsaak,MgerM
journalistenMSofiaMMirjamsdotterMenM
natt.MIkläddMvarmaMkläderMochMmedM
enMvattenflaskaMskaMhonMspenderaM
nattenMpåMsandgolvetMiMdenMplats-
byggdaMcellen.M”DetMskaMbliMintres-
santMattMseMhurMjagMreagerarMpåMattM
varaMinstängdMiMmörkret”MsägerMhonM
själv.

Lämnar Almedalen 
direkt efter talet

expressens utsÆnda tipsar om sina favoriter i almedalen
KristofferMTörnmalm,Mreporter:

–MLetarMmanMefterMenMpresentMtillMdeM
somMbittertMtvingatsMstannaMhemmaM
underMAlmedalsspektakletMsåMkanMenM
presentMfrånMte-MochMkaffebutikenM
KränkuMvaraMettMutmärktMplåsterMpåM
såren.MKränkuMfinnsMpåMS:tMHansplanMiM
Visby.

ChristinaMLundell,Mprojektledare:
–MNiMhao.MIMdagMärMdetMKinadagenM

påMCampusMGotland.MFokusMliggerM
påMhurMlandetsMekonomiskaMutveck-
lingMritarMomMvärldskartan,MmenM
effekternaMavMenbarnspolitikenMochM
korruptionenMfårMocksåMplats.MZaiM
jian!

AlexanderMSvensson,MExpressensM
chaufförMiMAlmedalen:

–M MissaM inteM attM lunchaM kringM
StrandM hotellM omM duM villM springaM
inM iM politiker,M detM ärM mångaM somM
borM där.M DärM ärM detM ävenM mångaM
kvällsaktiviter,M seminarierM ochM
eventMsomMbörMupplevas.M

Ingen sØmn I vIsby.MFredrikMReinfeldtMväljerMattMresaMhemMtillMStockholmMdirektMefterMsittMtalMpåMons-
dag.MHotellnotanMpåMnästanM32M000MkronorMvarMiMhögstaMlaget.MM M Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

’’MPåMvägMtillMstuganMnote-
radeMviMattMviMborMendastM

100MmMfrånM@ExpressenM,MellerM
iMallaMfallMfrånMderasMbuss.M
#almedalen13M#svpol”

OchMvipsMvarMalltMkomplettMförM
MariaMJohansson,Mförbunds-

ordförandeMförMDHRM–MFör-
bundetMförMettMsamhälleMutanM

rörelsehinder.M

’’ Är det bara 
Kådisar 

här.
EbbaMBusch,MkommunalrådMiM

Uppsala,MglattMtillMsinaMKD-kol-
legorMnärMhonMstigerMinMiM

lobbynMpåMhotellMStrandMiM
Visby.

Bekantas  
Bekanta  
avslØJar

Det blir  
för dyrt att 

stanna!
MMKD-ledamotenM AndreasM

CarlsonM lånadeM strykbrädeM
ochM strykjärnM avM StrandM
Hotell.M SedanM ägnadeM hanM enM
timmeMåtMattMstrykaMallaMskjor-
torMhanMhadeMmedMsig.M”DetMserM
såMillaMutMnärMmanMharMskrynk-
ligM skjorta”,M konstateradeM
riksdagsledamoten.

Skrynkelnöden har 
ingen lag i Visby

AndreasMCarlsonMlånadeM
strykjärnMpåMhotellet.
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1 Lars Ohly, riksdagsledamot och 
 ex-partiledare (V)

MMÄrMiMeftermiddagMpremiärgästMiMdetMdirektsändaMtv-
programmetMPihlbladM&MSvenssonMiMExpressenMtvM
ochMTV4MNewsMklockanM14.00.MOhlyMharMförståttM
viktenMavMattMprioriteraMsinaMmedieframträdandenM
underMAlmedalsveckan.MDessutomMvägrarMhanMlåtaM
sigMövervakasMavMSäkerhetspolisen.

2 Caroline Szyber, 
riksdagsledamot 

(KD)
MMOmMåttaMveckorMkommerM

barnet.MMenMdetMhindrarM
inteMstjärnskottetMochMbli-
vandeMpartiledarenM(?)MattM
åkaMtillMAlmedalenMförMattM
debattera,MargumenteraM
ochMmingla.

3 Peter Eriksson, 
tidigare 

språkrör (MP)
MMEfterMtreMmandatperi-

oderMtillåterMinteMlängreM
MiljöpartietMattMdetMtidigareM
språkröretMfortsätterMiM
riksdagen.MDärförMoffent-
liggjordeMhanMiMgårMsinMkan-
didaturMtillMEuropaparla-
mentet.MÄrMdetMsåntMsomM
kallasMförMkryphålMiMdetM
internaMregelverket?

Maria Wetterstrand, 
 tidigare språkrör (MP)

MM Nej,MMaria,MduMärMinteMspråkrörM
längre.MÄndåMvägrarMhonMkonsekventM
attMsvaraMiMtelefonMochMärMförMfinMförM
attMvaraMmedMiMtv-programMsomMinteM
sändsMiMSverigesMtelevision.MSomMomM
inteMdetMvoreMnog.MMångaMvittnarMomM
attMhonMgårMruntMochMärMotrevlig.

IntE EnS nÆra

HETA 
LISTA
POLItIKEr

Niklas Svenssons

Dagens T-SHIrT Dagens SkärA kIndEr
Snart  
statsminister

MMViggoMCavling,MföreMdettaMchef-
redaktörMförMResumé,MochMClaesM
deMFaire,MnuvarandeMchefre-
daktörMförMsammaMtidning.M.MCav-
lingMharMtidigareMårMkrängtMsinaM
böckerMtillMintetMontManandeM
Almedalsbesökare.MMenMiMårM
hållerMhanMinteMboklåda.MBöck-
ernaMärMslutsålda,MmeddelarMCav-
ling.

Polkagrisrandig 
skjorta

MMForneMFP-partiledarenMLarsM
LeijonborgMvarMenMriktigMpastell-
karamellMnärMhanMkomMstro-
sandesMöverMDonnersMplats.M
IkläddMljusblåaMchinosMochMpolka-
grisrandigMskjortaMrodnadeMhanM
klädsamtMöverMkomplimangenMförM
byxornaMochMhälsadeMattMfotogra-
feringenMMgjortMhansMdag.

Näringslivstopp 
fast på segelbåten

expressens utsÆnda tipsar om sina favoriter i almedalen
KarolinaMArenhäll,Mreporter:M

– Jag fortsätter på hälsotemat 
- varje morgon klockan 07.30 
ordnar Säpo morgonträning med 
start vid Kruttornet. Med tanke på 
omfånget på insatschefen Markus 
Erikssons biceps känns det som 
att den ger resultat.

DavidMBaas,Mreporter:
- Ibland behövs kontanter i Almedalen 

men kön till bankomaten vid Donners 
Brunn kan stundtals vara omänsklig. Det 
är därför bra att veta att det också finns 
bankomater vid Stora torget, Södertorg 
och Handelsbanken på Adelsgatan. Fast, 
kreditkort is king.

” MMKulMochM
intressantM

attMföljaMserienMmittM
bästaM#almeda-
lenminneMpåMinsta-
gram.MBegåvatMini-
tiativMavM@nik-
lassvensson.M
#svpol”

Tv4MnyheternasM
UlfMKristofferssonM

ärMenMavMmångaM
somMgillatMExpres-

sensMföljetongMmedM
profilernasMbästaM
Almedalenminne.M

” MMOchMinMpåMplanetMkommerMGudrunM
SchymanMiMrödMscarf.MRedoMattMgrillaM

nyaMpengar?MKLFMlederMfortfarandeMmedMnånM
miljonMpund.M#almedalen13”

HelsingborgsMDagbladsMledarskribentM
FällmarMAnderssonMhoppasMpåMenMupprep-

ningMavM2010MårsMpengabål?

” MMPsyketMharMbörjatMladdaMförM
#Almedalen2013.MTydligenMserMjagM

framMemotMdet,Mmycket,MförMattMhelaMjagMlerM
ochMförväntningarnaMärMpåMtoppM:)”

AbirMAlsahlani,MriksdagsledamotM(C)MladdarM
medMhelaMkroppen.

” MMMHägglundMochMKD,MföljtMavMÅkessonM
ochMSD.MSkulleMkunnaMvaraM#medel-

tidsveckanMviMprecisMinlett.MM#Almedalen13”M
SocialdemokraternasMmediestrategMCarlM
KangasMärMinteMimponeradMavMstartenMpåM

Almedalsveckan.M

Dagens LEnA MELLIn

 M Industrivärdens ord-
förande Sverker Mar-
tin-Löfs plan är att 
komma till Almedagen 
i dag.

Nu hänger allt på om 
han har vädrets makter 
med sig:

– Jag är på en segel-
båt på väg dit men det 
är så dålig vind, säger 
han.

Varför flyga eller ta färjan till 
Gotland - när man kan segla över 
pölen på egen hand. 

Över en sprakig telefonlinje 
berättar en av näringslivets verk-
liga tungviktare, Industrivär-
dens Sverker Martin-Löf, att han 

tagit saken i egna hän-
der och seglar över till 
Gotland och Almedalen.

Planen är att vara på 
plats i dag, frågan är 
dock om han lyckas. För 
när besökarna i 
Almedalen njuter av en 
vindstilla dag med strå-
lande solsken så tar Öst-
ersjöns seglare sig för 

pannan.
– Jag kommer kanske att vara 

där men det är så dålig vind så vi 
får se om jag lyckas ta mig dit. Jag 
är på en segelbåt nu, så jag ringer 
om jag kommer i mål, säger Sver-
ker Martin-Löf  och skrattar. 

 KriSToFFErMTörNMAlM

lenaMMellinMpåMvägMtillMKristdemokraternasM
presskonferensMiMgår.

industrivärdensM
ordförandeM
SverkerMMartin-
löf.

– Varje år har jag väntat och 
väntat på flygplatsen, ett år räd-
dades jag av Sveriges Tidskrif-
ters Hans Larsson och hans – 
tror jag – syster. Ett annat år 
kom Staffan Erfors, då redak-
tionschef  på S, i sin mammas 
Volvo. Men nu grep Expressen-
bilen in...

HurMvarMresan?M
– Bra, jag hade chansen att ta 

Expressen-bussen också. Men 
mer allvarligt: infrastrukturen 
är en utmaning för Almedals-

veckan, både transporter och 
boende är nog en smula häm-
mande nu.

Chaufför-AlexanderMharMutlovatM
allsång,MblevMdetMnågonMsådan?M
– Nej, det upplägget har heller 

inte nämnts på några plane-
ringsmöten. 

– Hade jag vetat om nåt sånt, 
hade jag gått in till Visby med 
mina väskor...

VilkenMlåtMsjungerMduMhelstMmedMi?M
– Nåt med W.A.S.P.?
VemMskulleMduMhelstMdelaMbak-
säteMmed?M
– Dawit Isaak – på väg till flyg-

platsen i Asmara.
 KAroliNAMArENHÄll

ThomaS maTTSSoN
...somMärMchefredaktörMförM
ExpressenMochMExpressen-bilen-
resenär.

HaLL˚ DÆr

Varför tog du Expressen-
bilen, chefredaktören? 
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MMBankenMochMförsäkrings-

bolagetMSkandiaManordnadeM
ettMvälbesöktMvimmelMsamti-
digtMsomMGöranMHägglundM
(KD)MhöllMsittMtiondeMAl-
medalstalMiMgårMkväll.

MMEfteråtMbjödMExpressenMpåM
skarpaManalyserMmedMblandM
annatMpolitiskeMkommenta-
tornMK-GMBergström.

MM–MDetMärMenMotroligMlyxMattM
fåMhöraMK-G:sManalyserMpåM
plats,MhanMärMmrManalys,Msä-
gerMkomikernMKarinMAdel-
sköld.

Kristoffer 
Törnmalm

kristoffer.tornmalm@
expressen.se

Snacka om vimmel
EftErsnack
i  s a m a r b e t e  m e d

Lyckad 
och välbesökt

premiär 

IdaMKarlbom,M
projektledareM
förMpublicM
affairsMpåM
Skandia.MHonM
harMtidigareM
jobbatMmedM
pressfrågorM
påMModera-
ternaMiM
StockholmsM
länsMlandstingM
ochMiM
riksdagen.

K-GMBergström,MExpressensMpolitiskeMkommentator,MvarMpåMplatsMförM
attMlyssnaMochMdärefterMkommenteraMGöranMHägglundsMtalMdirektMpåM
Expressen.se.MMK-G:sMdom:MfyraMgetingar.M  Foto: SVEn lindWall

MatsMOdellM(KD),MordförandeMförMriksdagensM
näringsutskott.MOdellMhadeMunderMdagenM
blandMannatMhållitMiMettMseminariumMomMKD:sM
inställningMtillMEU.M”NuMharMjagMavverkatMtvåM
avMminaM17Mseminarier”,MsadeMhanMglattMtilM
ExpressensMutsända.

KomikernMKarinMAdelsköldMochMAndersM
Wennerberg,MmarketMaccessansvarigMpåM
JohnsonM&MJohnson.MAdelsköldMvarMeldMochM
lågorMöverMGöranMHägglundsMtal.M

TomasMTobé,MskolpolitiskMtalespersonMförM
Moderaterna.

M

MejkeMRunströmM(KD),MborgarrådssekreterareMiMStockholmMochMEwaMSamuelssonM(KD),M
biträdandeMsocialborgarrådMiMStockholm.

TereseMCristiansson,MreporterMpåMExpressen,M
somMsenastMrapporteradeMförMtidningensM
räkningMfrånMenM40MdagarMlångMresaMiMAfrika.

ViggoMCavling,MförfattareMochMmedieprofil.M

KerstinMNeld,MvdMförMSverigesMtidsskrifter.

MariaMAspersM(MP),Mlandstingsråd,MGävleborg,MtillMhöger,MMtillsammansMmedMEvelinaMJohanssonM(MP),M
politiskMsekreterare.M”GöranMHägglundMärMintressantMrentMretorisktMävenMomMjagMinteMhållerMmedMhonomM
politiskt”,MsadeMAspersMefterMtalet.

ChristofferMJärkebornM(M),M
ordförandeMförMSödermalmsM
stadsdelsnämnd.M

ExpressensMpolitikreporterMochMprogramledareMNiklasM
SvenssonMhöllMiManalysernaMefterMHägglundsMtal.MHärM
medMmoderataMriksdagsledamotenMMariaMAbrahamssonM
ochMiMmittenMstatsvetarenMStig-BjörnMLjunggren.M
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Snacka om vimmel

”Kristdemokraterna är 
första parti till rakning i 
Almedalsveckan.” Tele-
grammet från TT fick 
Göran Hägglund att 

hoppa till i går kväll. 
– Jag insåg att jag 

glömt hyveln 

hemma. Jag fick skicka ut 
Fredrik Hardt min press-
sekreterare för att köpa 
ny. När jag kom hit 2005 
insåg jag att jag glömt 
kostymerna hemma. Då 
fick vi väcka upp en 
stackars handlare tidigt 

på söndags-
morgonen 
så att jag 

hade något att 

sätta på mig, säger KD-
ledaren. 

Det är inte mycket som 
skiljer Göran Hägglunds 
julivecka i Visby åt från 
år till år, samma späckade 
schema med möten, inter-
vjuer och partiledartal, 
och ofta något som borde 
följt med som alltså stan-
nat hemma. I år kom 
Hägglund relativt billigt 
undan. 

– Men jag kan inte hålla 
på så här år efter år, det 
blir otroligt dyrt, säger 
han. 

Annie Reuterskiöld
annie.reuterskiold@expressen.se

Almedalsveckan brukar bli en dyr affär för 
Göran Hägglund. 

Ett år glömde partiledaren kostymerna hemma 
och fick köpa nya. 

– I år var det rakhyveln, jag kan inte hålla på 
så här varje år, säger han. 

skÆgg-varning. Vi hade fått skåda en betydligt mer orakad Göran Hägglund 
under resten av Almedagsveckan om inte KD:s pressekreterare Fredrik Hart ryckt 
ut och köpt en rakhyvel till social ministern. Foto: CORnElia nORdSTRÖm

Hägglund slarvade  
med packningen – igen

Lämnade
rakhyveln

hemma 

Harald Ullman, 
ägare Ullman Pr

 M … TV4-spionen Harald 
Ullman som flyttat från 
den heta platsen i hamnen 
till en bakgata. Hans tält 
har också krympt rejält. 
Kanske inte så konstigt 
med en av hans få kunder 
utreds efter en miljards-
vindel.

inte ens nÆra

1 Börje ekholm, vd investor 
& Peter ”Poker” Wallenberg, 

företagsledare
MMAttMverkaMutanMattMsynasMärMhistoriaMM

–MiMtaktMmedMattMWallenbergarnaM
köperMuppMvälfärdsföretagMharMdeM
ocksåMinsettMattMmedverkanMunderM
AlmedalsveckanMärMnödvändig.M
MissaMinteMattMlyssnaMpåMBörjeM
Ekholm,MsomMärMmycketMroligareMänM
sittMrykte,MPeterM”Poker”MWallenberg.

2 Linda nyberg, 
vice president 

international affairs 
Bactiguard

MMFöreMdettaMSVT-programle-
dareMsomMharMavanceratMfrånM
attMvaraMinformationschefMpåM
detMspännandeMkateterföre-
tagetMBactiguardMtillMattMnuM
varaM”viceMpresidentMinterna-
tionalMaffairs”MiMföretaget.M
HonMkomMtillMVisby,MdärMmed-

tech-bolagetMlobbarMförM
attMpolitikernaMskaMtaM

tagMiMproblemenMmedM
sjukhussjukan,M
efterMattMprecisMhaM
landatMenMstor-
affärMiMZambia.

3 Brit stakston, 
delägare och 

delägare, JMW
MMSuperstrategenMpåMdenM

digitalaMkommunikations-
byrånMJMWMsomMharMettM
stortMideelltMhjärta.MUnderM
veckanMärMhonMenMdelMavMSittM
medMDawit-kampanjenMsomM
synsMrejältMiMVisby,MdelvisM
tackMvareMStakston.

nÆringsLivet

Fredrik Sjöshults

HETA LISTA
Låg kvar hemma. Foto: COlOuRBOX

Ullmans krympta tält. 

Börje Ekholm. 
Peter ”Poker” Wallenberg.
 Foto: ROBBan andERSSOn

SE EfTErSnAck 
dIrEkT p˚

EFTERSnaCKMskerMdirektMefterMpartiledartalenM
frånMSkandiasMträdgårdMochMkräverMspecial-
inbjudanMmenMkanMföljasMpåMExpressenMTV.

Elisabeth Thand Ringqvist, vd för 
Företagarna, tillsammans med 
PR-konsulten Fredrik Andersson.

Henrik Dahl, vd för Utvecklingshuset och Thomas Mattsson, chefredaktör för Expressen.

Hanna Wagenius, förbundsordförande för 
Centerpartiets ungdomsförbund Cuf. Hon 
berättade för Expressens utsända att hon 
smitit in på Skandias gård tillsammans med sin 
pressekreterare för att höra Hägglunds tal.

Niklas Lövkvist, vd för Agency med
Jonas Yden, marknadschef för snusföre-
taget Skruf.

Anna König Jerlmyr, moderat socialborgar-
råd i Stockholm och Angelica Karlsson, 
biträdande borgarrådssekreterare i 
Stockholms stad.

Staffan Dopping med sonen Moltas 
Dopping, 14. 
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Företagarnas 
dubbelmingel

Debattören och författaren 
Stefan Fölster fanns på plats. 

Fredrik Andersson, kommunikatörskonsult 
var tidigare delägare i Prime PR men i år får 
roséminglet klara sig utan honom. ”De får 
klara sig på egen hand, nu satsar jag på mina 
egna entrepenörsprojekt.”

Per Bolund, Miljöpartiets 
ekonomiska talesperson 
var pepp på att mingla. 

FØrsta kvÆllen i visby

För nionde året i rad delade 
Företagarna ut priset till 
”Årets Riksdagsledamot” för 
att lyfta fram de ledamöter som 

aktivt arbetat för att skapa 
ett bättre företagarklimat. 
Carina Adolfsson Elgestam (S) 
och Hans Backman (FP) kam-

made hem förstaplatserna.
– Det är viktigt att lyfta fram 

och hylla de som gör ett gediget 
jobb. I år har vi också vägt in 
hur aktiva de har varit på de 
sociala medierna, det är vik-
tigt att man driver sin opinion 
nära väljarna, säger Elisabeth 
Thand Ringqvist, vd Företa-
garna.

Karolina Arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

 MFöretagarna slog på stort och arrangerade två 
mingel på raken. Direkt efter ”Vem bryr sig i riks-
dagen” var det dags för ”Fest för öppenhet och 
tillväxt”. 

 MDet bjöds på wraps och wisbypils medan flera 
talare underhöll med korta mikro-appeller.

Hans Backman (FP)
MMRiksdagsledamotenMHansM

BackmanMiMGävleborgsMlänMharM
blandMannatMaktivtMjobbatMförMattM
höjaMtaketMiMa-kassanMochMförMenM
skattereduktionMinomMtjänstesek-
torn.MMotiveringenMtillMvinstMärM
blandMannatMattMhanM”tarMettMhel-
hetsgreppMomMarbetsmarknadsfrågorna,MbådeMiMsinM
kritikMmotMLASMmenMävenMiMsittMstödMtillMhöjtMtakM
iMa-kassan”.MM

’’ Det känns väldigt roligt att få ett kvitto på 
att vi är många som driver företagsfrågorna. 

Det ger oss en ännu större möjlighet att genom-
föra viktiga förändringar som avskaffandet av 
sjuklöneansvaret, säger Hans Backman.

Carina Adolfsson Elgestam (S)
CarinaMAdolfssonMharMiMKrono-
bergsMlänMharMvaritMriksdagsle-
damotMsedanM1998.MHonMvannM
prisetMblandMannatMförMsittMstoraM
internationellaMengagemangMochM
flitigaMdebatterandeMiMexport-
frågor.

’’ Jag är oerhört glad över det här priset, det 
stimulerar en till att fortsätta jobba med de 

här frågorna. De betyder oerhört mycket för Sve-
riges tillväxt. Det viktigaste skulle jag säga är att 
borttagandet av sjuklöneansvaret och som ett 
första steg den andra sjuklöneveckan. Det 
innebär en stor rädsla för många företagare och 
så kan vi inte ha det, säger Carina Adolfsson.

˚rEtS rikSdAgSlEdAmot – enligt 
Företagarna

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist var 
läcker i lila. 

Alexander Bard kom med ett stort sällskap men fick 
posera ensam. ”Nu kommer ni säkert skriva ’Alexan-
der Bard kom ensam’”, sa han vid poseringen.

PEPP P˚  
Att minglA

Kom 
EnsAm!

sAtsAr
På sig själv

Expressens ledarskribent Eric Erfors och politiska reporter Niklas 
Svensson varvar ner efter en hektisk dag.

Göran Gabrielsson, imitatör SVT, var 
glad i hågen efter Almedagsveckans 
första dag.

Klädd i sommarrutig skjorta minglade Erik Bengtzboe, MUF-ordförande 
på Graylings mingel under kvällen.

Jakob Forssmed, statssekreterare på samordningskansliet, och Martin 
Kits, stabschef hos Göran Hägglund.

Thomas Nordegren, radioprofil 
och journalist, njuter av kvällen 
på Donners Brunn. 

snygg 
i lilA

sommarsnygg 
i rutigt
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FØrsta kvÆllen i visby

Per Schlingmann rörde sig världsvant 
i vimlet på Donners Brunn.

Mattias Fyrenius, vd Nobel Media, känner 
sig mer än nöjd på Donners Brunn efter en 
middag på Strand.

Kommunikationstrategen Maria Gustafsson och mediestrategen Brit Stakston sågs ta 
varsitt glas i varandras sällskap på kvällskvisten.

Jenny Madestam, statsvetare vid Göteborgs 
universitet och krönikör i Expressen.

Désirée Pethrus (KD), riksdagsledamot, 
sågs i vimlet.

Efter Dagens Nyheter och TV4:s snack om talet i Almedalen firade programledarna Ann Tiberg från TV4 och Mats J Larsson från DN på 
restaurang Supper som enligt många är Visbys absolut bästa restaurang. 

Dan Ericsson, tidigare statssekreterare hos Mats Odell och bostadsminister Stefan Attefall 
stod ut i mängden med sina leenden.

De firar
med en drink

i baren

En skål
avrundar

dagen

Marianne Djudic från Taste PR var 
i farten på Donners Brunn.

Bengt Ottosson, verkställande direktör för 
Expressen, tog sig ett glas vitt i slutet av dagen.

Kvällens
gladaste
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S-strateg bakom 
välfärdsforum  

Stefan Sterns första uppdrag för Wallenbergarna

Bytt hand. Carl Johan Stefan Stern var Mona Sahlins högra hand under många år. Nu jobbar han 
åt Wallenbergföretaget Investor. Foto: ERIKA BERGLUND

Under sin tid i 
som statssekrete-
rare i regerings-
kansliet var Ste-
fan Stern förra 
S-ledaren Mona 
Sahlins högra 
hand – en skarp 
strateg med det 
politiska spelet i 
blodet.

I dag har han 
lämnat politiken 
och jobbar sedan 
1 maj i år som 
ansvarig för ”cor-
porate relations” 
vid Wallenbergfa-
miljens maktbolag Investor. 

Och knappt två månader efter 
att han börjat sitt nya jobb gör 
han nu debut. Premiärverket 

heter ”Forum för 
välfärd”, och är 
en satsning som 
ska höja kvalite-
ten inom vård 
och välfärd. Ett 
projekt som i 
praktiken skulle 
ge Wallenbergar-
nas eget vård-
företag Aleris 
bättre förutsätt-
ningar att över-
leva om en röd-
grön regering 
tar över efter 
nästa val.

Flera tunga namn
– Det här handlar om nio per-

soner som vill bidra med sin 
erfarenhet och kunskap och se 

om man kan hitta vägar framåt, 
säger Oscar Stege Unger, infor-
mationschef  på Investor, om 
satsningen.

”Forum för välfärd” består av 
flera tunga namn personer inom 
politik, fackrörelsen, forskning 
och näringslivet – alla inbjudna 
av Stefan Stern. Bland annat 
finns det förra statsrådet Ulrica 
Messing (S) och TCO:s ordfö-
rande Eva Nordmark med på lis-
tan.

”En bra sammansättning”
Stern är till en början motvil-

lig till att berätta om sin inbland-
ning i den nya styrelsen. Men 
sedan säger 
han:

– Min vd är 
inblandad så 
det är klart att 
vi som jobbar 
runt de här per-
sonerna i styrel-
sen är inblan-
dade.

– Det har 
naturligtvis 

varit diskussioner mellan alla i 
styrelsen, även inom Investor, för 
att få en bra sammansättning 
från akademi, näringslivet, sjuk-
vården, fack och politik.

Investor äger ju samtidigt ett 
av Sveriges största vårdföre-
tag. Hur mycket av detta hand-
lar om att stärka er egen 
position?
– En bra välfärd i Sverige är 

viktigt för Investor, därför har 
exempelvis den nya professur i 
innovativ vård och omsorg 
bolaget bidrar till samma 
utgångspunkt: förbättringar 
ska kunna spridas i hela väl-
färden. Det är viktigt för både 

samhälle och 
näringsliv, säger 
Stefan Stern.

På tisdag håller 
Investor i ett semi-
narium om ”mång-
fald och kvalitet i 
välfärden”. Då 
kommer både Ste-
fan Stern och vd 
Börje Ekholm fin-
nas på plats.

Socialdemokraternas förre superstrateg Stefan Stern är 
hjärnan bakom ”Forum för välfärd” som presenterades på 
DN Debatt i går.

Utspelet var hans första drag som Wallenbergarnas nye 
PR-man.

– Investors vd är engagerad i forumet, så det är klart att 
vi som jobbar med Börje Ekholm försöker bidra, säger han.

Gudrun Schyman, 65
...talesperson för Feministisk 
initiativ, som väckte stor upp-
märksamhet när hon eldade upp 
100 000 kronor under 2010 
års Almedalsvecka

haLL˚ dÆR

Kommer 
ni att göra 
något lika 
spektakulärt 
i år?

– Det kan jag ju inte berätta 
då försvinner hela överrask-
ningsmomentet. Men jag kan 
säga som så att vi kommer att 
finnas representerade på Don-
ners plats mellan 11 och 12 
varje dag. Där kommer vi att 
hålla samtal om bland annat 
kvinnors hälsa, idrott och 
kvinnor, löner, socialpolitik 
och socialtjänsten. Det är där 
man ska hålla ögonen öppna 
för sådant som sticker ut.

Hur gör ni för att sticka ut?
– De andra partierna har 

egna dagar, vi kör på att varje 
dag är Feministiskt Initiativs 
dag. Vi satsar på att hålla 
många givande samtal och 
varje dag kommer vi att gran-
ska partiledartalen från kväl-
len innan med genusglasögo-
nen på.

Vad krävs för att skapa en 
snackis?
– Det vet man aldrig riktigt 

förrän efteråt, det händer så 
otroligt mycket under den här 
veckan. Men framför allt 
måste man vara närvarande. 
Vi ser till att höja våra röster 
på olika sätt även utanför 
Donners plats.

Vad har du för förväntningar 
inför veckan?
– Det kommer bli en otroligt 

intensiv vecka där jag kom-
mer att delta i många paneler 
och debatter. Jag ser frame-
mot att knyta många bra kon-
takter inför det kommande 
valåret.

KaRolINa aRENHäll

Mats odell (KD).
I går presenterade Mats Odell vad 
partiet kommit fram till i partiets 

Europapolitiska arbetsgrupp. Flera 
av förslagen handlade om flyktingpo-

litiken och Kristdemokraterna före-
slog bland annat att EU ska ha en 
gemensam asyl- och flyktingpolitik.

– Vi ser en gemensam asyl- och 
flyktingpolitik som på sikt också prö-
var en gemensam migrationsmyn-
dighet, sade Mats Odell.

Han betonade också vikten av att 

nyanlända flyktingar bosätter sig 
där det finns jobb.

– Vi kan inte tvinga folk, men det 
är bra om man bosätter sig någon-
stans där man kan hitta boende och 
arbete, sade Odell.

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

Kristdemokraterna vill att EU ska ha en gemensam asyl- och flyk-
tingpolitik – med en central migrationsmyndighet. Det meddelade 
Mats odell(KD), på partiets EU-seminarium.

– Ska vi ta ett gemensamt ansvar måste alla medlemsstater 
kunna erbjuda flyktingar skydd, sade han.

Kd: gemenSam fLyKtingpoLitiK i eu

Forum för välfärd består av 
nio personer med tunga posi-
tioner inom näringslivet, 
forskningen, facket och poli-
tiken: 
4 Carl Bennet, ordförande 
Getinge
4 Börje Ekholm, vd, Investor, 
ordförande Kungliga tekniska 
högskolan
4 anders Hamsten, rektor 
Karolinska institutet
4 Chris Heister, landshövding 
Stockholms län, ordförande 
Swecare
4 Ulrica Messing, entre-
prenör, tidigare statsråd
4 Eva Nordmark, ordförande 
TCO och Luleå tekniska uni-
versitet
4 anna omstedt lindgren, vd 
MedUniverse, styrelseledamot 
Sveriges radio och Hemfrid
4 Magnus Tyreman, Norden-
chef McKinsey & Co
4 Peter Wallenberg jr, vice 
ordförande Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse, styrel-
seledamot Investor
FotNot: tanken med forumet är att hitta sätt 
att förbättra vården och välfärden. De kommer 
titta både på regelverk, alltså lagar och regler 
som rör branschen, och på processer, metoder 
som kan bidra till en positiv utveckling av väl-
färden, skriver de på DN debatt.

Kristoffer Törnmalm
kristoffer.tornmalm@expressen.se

i aLmedaLen

har TidiGare variT vice  
parTiSeKreTerare för 
SocialdemoKraTerna
NaMN: Carl Johan Stefan 
Stern
ÅlDER: 43
BoR: Södermalm, Stock-
holm
YRKE: Ansvarig för ”corpo-
rate relations” på Investor. 
Har tidigare varit bland 
annat vice partisekreterare 
på Socialdemokraterna och 
sägs då ha varit Mona 
 Sahlins högra hand.
 KäLLA: Dagens samhälle

9 TunGa namn 
SKrev under 
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”15 minuter kan nog påverka mycket”

redo för isolering. Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) var först att 
lämna solskenet och kliva in i kopian av Dawit Isaaks cell. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Kontrasten mellan det 
strålande Visbyvädret och 
mörkret inne i den plats
byggda cellen var enorm 
när riksdagsledamoten 
Caroline Szyber intog sto
len för att inleda sina 15 
minuter för Dawit Isaak. 
Precis innan hon klev in 
hälsade hon att hon hop
pades få se Carl Bildt inta 
samma stol. 

– Jag vill se Carl Bildt 
i cellen, jag tror att det 
görs mycket i tyst diplo
mati men det krävs mer. 
15 minuter kan nog 
påverka mycket och Sve

rige måste göra sin röst 
hörd. Jag tror att man 
kommer kunna känna in 
sig i Dawits utsatthet.

Känslosam stund
Hon var klart tagen när 

hon åter klev ut i solljuset 
och kallade kvarten för de 
”längsta minuterna i mitt 
liv”. Szyber är en del av 
det parlamentariska nät
verk som jobbar för 
Dawits frigivning och hop
pas på att aktionen ska 
väcka nytt liv i frågan.

150 personer har hittills 
anmält sig för att spen

dera en kvart i den plats
byggda cellen utanför 
Wisby Strand, men en av 
dem tar det ett steg längre. 
Journalisten Sofia Mir
jamsdotter kommer att 
spendera hela söndagsnat
ten i cellen.

Vill se Bildt i cellen
Att vara inlåst i tio tim

mar är såklart inte sär
skilt kul, men om det på 
något sätt kan hjälpa 
Dawit Isaak är det klart att 
det är värt det, säger hon. 

Även Sofia Mirjams
dotter hoppas på att få se 
Carl Bildt i cellen. 

– Han är den person som 
har störst möjlighet at 
påverka i den här frågan, 
säger hon. 

Karolina Arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

Klockan 14.15 vreds nyckeln om till Sitt med 
Dawit-cellen. Först in i det kompakta mörkret 
var riksdagsledamoten Caroline Szyber, KD.

– Det var de längsta minuterna i mitt liv och 
man kände sig verkligen bortglömd. Jag tror mer 
än någonsin att Dawit behöver ett besök.

De tar steget in 
i Dawits mörker

Hur kändes det att sitta i cellen?

’’ Rent personligt var 
det en ovan situation. 

Att sitta så i mörkret, 
instängd, får en ganska så 
fort att börja tänka på hur 
fruktansvärt han har det. 
Jag satt bara i en kvart och 
blev ordentligt stressad av 
det. Att sitta så år efter år 
måste ta ordentligt på 
psyket. Det är ett bra 
arrangemang som de gör, 
det känns bra att kunna 
stötta kampen för press-
frihet och för Dawit.

’’ Väldigt fort kändes 
livet utanför ganska 

banalt. Jag började räkna 
på en massa siffror för att 
hålla tankarna i styr. Jag 
tänkte hur är det att sitta 
där i en timme, i tio timmar 
och därefter i ett år. Jag 
 förstår inte hur man får 
tiden att gå. Det måste vara 
fruktansvärt, det kan inte 
vara bra för en människa att 
sitta så. Det kändes bra att 
visa sitt stöd så här man 
blev delaktig. 

’’ Det är en väldigt 
kuslig källa att sitta 

där och inse att han har 
suttit så under alla dessa år. 
Jag hade inte velat sitta där 
längre än de här femton 
minuterna och då var det 
här ändå ”lyxcellen” om 
man tänker på hur han 
egentligen har det. Sedan 
tycker jag att det är viktigt 
att komma ihåg att det inte 
bara är Dawit som sitter 
fängslad för sina åsikter 
i världen.

Stina Morian, opinions-
analytiker på Yougov. 

Rolf van den Brink, chef-
redaktör Dagens Opinion.

Tobias Baudin, förste 
vice ordförande LO. 

Vi satt ocks˚ ... Sara Skyttedal, ordförande KDU, Peter Isling, presschef Svenskt, 
Näringsliv, Désirée Pethrus (KD), Emil Claesson, chefredaktör Makthavare.se.

Jonas EliassonAnneli Hulthén
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Fordonsbranschen tar pulsen i...

Intervjuare och moderator 
Bertil Moldén, vd BIL Sweden

ALMEDALSVECKAN I VISBY • HÖGSKOLAN • SAL B25

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

Heta 
Stolen

Claes Tingvall Tony Grimaldi

Cecilia Schelin Seidegård

Gudrun Schyman Peter Egardt

Söndag 30 juni 
kl 17.00-17.30
Cecilia Schelin 
Seidegård 
Landshövding för 
Gotlands län

tisdag 2 juli 

kl 09.00-09.30
gudrun schyman 

Talesperson för Fi

tisdag 2 juli 
kl 14.00-14.30
Peter Egardt 
Landshövding för 
Uppsala län

måndag 1 juli kl 16.00-16.45anneli Hulthén Kommunalråd Göteborgs stad
Jonas Eliasson Professor KTH

onsdag 3 juli 
kl 10.30-11.15
annika Winsth 
Chefekonom Nordea
Peter Hesslin
vd DHL Freight
martina Krüger
Klimat- och energiexpert, 
Greenpeace Annika Winsth Peter Hesslin

Martina Krüger

succé

torsdag 4 juli 
kl 09.00-09.45
Claes tingvall 
Säkerhetsdirektör Trafikverket 

tony grimaldi 
President & CEO, 
Cycleurope
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”Inte lätt att få 
det massmediala 
genomslaget”

ExprEssEns krØnikØr, tidigarE chEfrEdaktØr p˚ tidningEn norrlÆndska socialdEmokratEn och f d dEbattrEdaktØr p˚ aftonbladEt

GrØninGs daG i bilder

MMSöndagMärMkristdemokraternasMdag.MGöranMHägglundMochMMariaM
LarssonMspringerMmellanMpresskonferenserMochMutfrågningar.M

MM IMfolkvimletMgårMmänniskorMochMplockarMfimpar,Mlapplandsuppro-
retMskymtarMförbiMochMdeMharMinteMlättMattMfåMdetM

massmedialaMgenomslagetMblandMstoraMorganisa-
tionerMochMpolitiskaMpartierMsomMharMbetydligtM
meraMiMplånMbokenMochMkändareMansikten.MJagMgårM
påMmingelMhosMPerMSchlingmann.

JonasMStrandellMfrånMGotlandMplockadeMfimpar.MHanMhadeMtvåMidrottsföreningarMmedMsig:MEndreMIFM02MochMVisbyMAIK.MPåMenMsträckaMavMnågonMkilometerMlängsMhavetMplockadeMdeM1M200Mfimpar.MGeMmigMettMraktMsvarMsaMhan,MvemMharMsettMtillMattMgiftigaMfimparMinteMräknasMsomMnedskräpning?

CissiMElvin,MchefredaktörMpåMtidningenMChef,M

ochMJennyMMadestam,Mstatsvetare,MpratadeM

ledarskapMiMExpressensMvalstugaMochMkomMtillM

slutsatsenMattMävenMpolitikerMinomMloppetMavM

någraMårMbörMhaMakademikerMiMledningen.M

KunskapssamhälletMkräverMdet.M

KarinMHübinetteMärMtillfälligtMpåMSVT:sMsajtMunderM

veckan.MHonMslogMsigMnerMiMExpressensMvalstugaM

ochMberättadeMattMenMdelegationMkoreanerMärMhärM

ochMstuderarMAlmedalen.MFörMfemteMåretMiMradM

faktisktMochMänMharMdeMinteMbestämtMsigMförMomMdeM

skaMgöraMnågotMliknande.MVissaMbeslutMärMsvåra.

lotta gröning
lotta.groning@expressen.se

CeciliaMGarmeMmedMGöranMHägglundMpåMfingret.MDetMärMAlmegaMsomMskriverMutMpartiMledarnaMsomMfingerdockor,MmedMhjälpMavMenM3D-skrivare.M
LapplandsupproretMrepresenterasMavMMonikaM

ThelinMochMBirgittaMStålnacke.MDeMpresenterarM

enMbokMiMdagMochMvillMhaMtvångsförvaltningMpåM

landstingenMsomMläggerMnerMservicenMiMinlandet.M

NYA SEAT LEON. FRÅN 159.900:-  1.020:-/MÅN

S E AT. S EFÖLJ OSS PÅ

*Gäller vid SEAT Finansiering, fri service i 3 år/4.500 mil och förlängd nybilsgaranti i 3 år/9.000 mil (det som infaller först). Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Blandad körning Leon 3,8–6,0 l/100 km, CO2 99–139 g/km. Miljöklass EU5/EU6. SEAT Billån 36 mån, 35% kontant, 49% restskuld, 
rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (eff. rta 4,68%).

Nya Leon är bilen som hyllats av en enig presskår. En sportig snygging för dig som tycker att känslan är viktig. Lägg därtill vårt generösa 
Trygghetspaket så förstår du varför Leon är en av årets populäraste nykomlingar i kompaktklassen. Nu följer vi upp succén med fl er trevliga 
utföranden. Först ut är Leon SC FR, en tredörrars sportcoupé och senare i höst kommer Leon som miljöbil med en dieselmotor på 89g CO2/km. 
Lagom till årsskiftet lanserar vi dessutom rymliga Leon ST Kombi. Vi vill ju avsluta året lika storstilat som vi inlett det.

ENJOYNEERING

SHUTTLE SERVICE ALMEDALSVECKAN

Kom förbi Expressens scen i Almedalen och 
hoppa in i nya SEAT Leon, så skjutsar vi dig till 
ditt nästa möte. Kul, smidigt och dessutom 
helt gratis!

ALMEDALSVECKAN.
NU MED ATTITYD.



HEJ POLITIKER! 
DET ÄR DAGS ATT 
PRATA ALLVAR OM 

SVERIGES OLJERESERV.

När vi säger att skogen är Sveriges oljereserv menar vi det. Av restprodukter från den svenska skogsindustrin 
har vi, i samarbete med Södra och Sveaskog, tagit fram en diesel med upp till 35 % grön råvara. Med Evolution
Diesel, som den kallas, lyckades Sveriges fordonstrafi k förra året sänka sina utsläpp av koldioxid med över 
376 000 ton, vilket motsvarar utsläppen från cirka 175 000 bilar. Nu har regeringen kommit med ett kvotplikts-
förslag på oss drivmedelsbolag. Bra, tycker vi på Preem. Förutom att det är alldeles för lågt. Enligt förslaget 
ska vi ha 9,5 % förnybar råvara i dieseln. Men vi har ju redan kommit mycket längre! Vi måste höja ribban för 
att kunna fortsätta utveckla och producera hållbara drivmedel. Sverige kan bättre!

Läs mer på preem.se/framtiden eller sök upp oss under Almedalsveckan. Vi ses!
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Dagens bilD/TrØTT man Tar en Tupplur Foto: SVEN LINDWALL

14.04
SØndag
almedalsparken

Med många Almedalsveckor innanför västen, vet vi på  

Expressen värdet av att snabbt och enkelt få tag på en bil. 

Därför är vi väldigt glada över att tillsammans med vår  

partner SEAT kunna erbjuda dig skjuts vart du vill, när du  

vill i Almedalen med omnejd, varje dag kl. 08.30 - 18.00. 

Ring 072-240 24 56, så hämtar vi dig när SEATs  

Expressenbil är ledig.

Vi ses!

Vart du vill med  

SEATs Expressenbil.

Presenteras av
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Alternativveckan
MMDenMparallellaMAlmedals-

veckan,MsomMgickMunderM
namnetMAlternativveckan,MävenM
kalladMAlternativaMAlmedals-
veckan,ManordnadesMiMfleraMårM
samtidigtMsomMdenMriktigaM
Almedalsveckan.MArrange-
mangetMvarMenMprotestMmotMdenM
lobbyismMochMdetMtoppstyrdaM
jippoMsomMarrangörernaMavM
AlternativveckanMtyckteMvisadeM
uppMsigMruntMDonnersMplats.M
IMdagMärMAlmedalsveckanMstörreM
änMnågonsinMtidigare.MAlterna-
tivveckanMdäremotMärMnedlagd.M

Inte ens nÆrA

1 Martin Ådahl, 
chefsekonom i C

MM IMdagMhållerMCenterpar-
tietMsittMekonomiskaMsemi-
nariumMpåMSödraMKyrko-
gatanM3.MVidMC-ledarensM
sidaMfinnsMpartietsMchefs-
ekonomMMartinMÅdahl.M
GlömMinteMvilkenMrollM
AndersMBorgMhadeMiMMode-
raternaMföreMvaletM2006.M
PåMsammaMsättMgårMnuMallaM
förslagMsomMCenternMlyfterM
framMförstMgenomMÅdahlsM
räknemaskin.

2 Per schlingmann, 
pr-konsult

MMReinfeldtsMtidigareM
superstrategMärMbortaM
frånMpolitiken,MmenM
fråganMärMhurMlångtM
borta.MVilkaMärMhansM
kunder?MVadMärM
hansMtimtaxa?M
MystikenMkringM
SchlingmannsM
nyaMrollMkanskeM
blirMliteMmindreM
underMAlmedals-
veckan,MdärMhanM
ärMenMavMdeMmestM
anlitadeMdebattö-
rerna.MM

3 Anitra steen, 
ordförande 

svenska spel
MMStyrelse-

proffsetMmedM
mångmiljon-
inkomsterMgörM
inteMsomM
makenMGöranM
Persson,MdetM
villMsägaM
stannarMhemmaMfrånM
Almedalen.MIMrollenMsomM
ordförandeMförMSvenskaM
SpelMdiskuterarMhonMiMdagM
spelreklamMpåMettMsemina-
riumMsomMdetMstatligaMspel-

bolagetMarrangerar.

MAKtHAVAre

Elisabeth Marmorstein & Karl-Johan Karlssons

HETA LISTA

MMGöranM HäggludsM presschef M
JohanM IngeröM körM sommarskägg.M
MedM solbrillornaM hängandeM påM
skjortanM ochM snusdosanM iM bröst-
fickanMförklaradeMhanMattMKristde-

mokraternaMärMdetMborgerligaMpartiM
somM harM klartM mestM skäggpryddaM
män.M ”UtanM tvekanM mestM skäggM iM
alliansen”,M konstateradeM Ingerö,M
somMnuMökarMpåMdetMantalet.

Långt ifrån jämnt
skägg i alliansen 

soMMArutrustAd. Med solbrillor, tredagarsstubb och snus-
dosa är Johan Ingerö redo för sommaren.

foto: alexander donka

Möt 
Lärarnas 

Riksförbund
under Almedals-

veckan!

Professionernas roll i den goda samhällsstyrningen
Maciej Zaremba har genom sina artikelserier i DN om sjukvården och skolan satt fingret 
på viktiga problem i styrsystemen. Diskussionen har visat att det finns gemensamma 
erfarenheter mellan olika yrkesgrupper i offentlig verksamhet. 

    Tid:  Kl 16:00-17:00  

Plats:  Kårhuset Rindi, entréplanet, Tage Cervins gata 1 

Arrangör:  Lärarnas Riksförbund, Läkarförbundet, Polisförbundet

Deltagare:  Bo Jansson, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, 
 Maciej Zaremba, journalist, Dagens Nyheter, Lena Nitz, 
 ordförande Polisförbundet, Marie Wedin, ordförande
  Läkarförbundet

Moderator:  Göran Rosenberg

 MÅNDAG 1 JULI
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Se hela Lärarnas Riksförbunds program 
under Almedalsveckan genom att scanna 
denna QR-kod med din SmartPhone!
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1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–10.00 10.00–12.00
06.00–06.40 Hur påverkar spontanidrotten 

folkhälsan?
Workshop. Arr: Hälsotorget med MNML Agency 
och Dagens Medicin. Med Anders Szalkai, professio-
nell löpare. Plats: Restaurang Burmeister, Strand-
gatan. 

07.35–07.50 Göran Hägglund frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Plats: 
Donnersgatan, Donnerska husets stengård.

08.00–09.45 Morgonsoffan – ett koncept för 
en framgångsrik dialog med det lokala 
näringslivet
Frukostseminarium. Arr: Gnesta företagsutveckling, 
Gnesta kommun. Med bland andra Lars Wallin, Elis-
abeth Ohlsson, Pigge Werkelin och Susanne Liljen-
berg. Plats: Donnerska huset, Donnersplats, Hör-
salen.   

08.15–08.30 Jimmie Åkesson frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Plats: 
Donnersgatan, Donnerska husets stengård.

08.30–09.30 Vem tar vem – vilka partier kan 
bilda regering efter valet 2014?
Samtal. Arr: Novus tillsammans med Reformklubben. 
Med bland andra Per Schlingmann, Maria Wetter-
strand. Plats: Hästgatan 1, inner gården.

09.00–09.30 Försvarspolitiskt morgonpass med 
Sverigedemokraterna – Hur ser dagens och 
morgondagens politik ut?
Frågestund/utfrågning. Arr: Försvarspolitisk arena. 
Med Mikael Jansson, försvarsutskottet, SD. Plats: 
S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena.

09.00–10.00 Morgon i Almedalen
Frukostsamtal. Arr: Expressen. Med 
Mattias Klum, naturfotograf, Johan 
Rockström, klimatforskare, Cissi El-
win, chefredaktör Chef, Acko Ankarberg 
(KD), partisekreterare, David Baas, report-
er Expressen, Fredrik Sjöshult, reporter Expressen. 
Plats: Hamnplan, Expressens valstuga.  
DirektsÆnDs p˚ 

09.00–10.00 Ungas utsatthet på nätet, vad kan vi 
vuxna göra?
Seminarium. Arr: Surfa Lugnt. Med bland andra 
Marko Määttä (moderator) Surfa Lugnt, Kristina 
Axén Olin, ordförande Surfa Lugnt, Helena Meyer, 
verksamhetsansvarig Fryshusets nätvandrare, Ewa 
Thorslund, direktör Statens medieråd. Plats: Uppsa-
la universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal 
D24.

09.00–10.00 Fred – What’s in it for me?
Seminarium. Arr: Säkerhetspolitiskt sommartorg 
genom Sida och Svenska Freds- och Skiljedoms-
föreningen. Med bland andra Torbjörn Pettersson, 
chef för Sidas arbete med konflikt och postkonflikt-
länder och Terese Cristiansson, Expressens Afrika-
medarbetare. Plats: Antons, hörnet Cramérgatan/
Hamnplan, Säkerhetspolitiskt sommartorg.

09.00–10.30 Våldet går inte i pension!
Debatt. Arr: SPF, Sveriges Pensionärsförbund. Med 
bland andra Maria Larsson (KD), barn- och äldre-
minister, Carin Götblad, nationell samordnare mot 
våld i nära relationer. Plats: Uppsala universitet, 
Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högs-
kolan), Högskolan D20.  

09.00–12.00 Vakna Sverige – Kina utmanar!
Seminarium. Arr: Arbetsgruppen för Kinadagen 
i Almedalen i samarbete med organisationer och 
företag. Med bland andra Klas Eklund, SEB, Kristina 
Sandklef, East Capital och Thomas Östros. Plats: 
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 
3 (tidigare Högskolan), Aulan.

09.30–10.45 Så tar du debatten med SD
Föreläsning. Arr: Stiftelsen Expo. Med Alex Bengts-
son, vice vd Stiftelsen Expo. Plats: Novgorodgränd 1, 
Region Västerbottens lokal.

09.45–10.15 Försvarspolitiskt morgonpass med 
Centerpartiet – Hur ser dagens och 
morgondagens politik ut?
Frågestund/utfrågning. Arr: Försvarspolitisk arena. 
Med Staffan Danielsson (C), försvarsutskottet och 
Hanna Wagenius, förbundsordförande CUF. Plats: 
S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena.
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10.00–10.45 Snart 20 år i EU – blev det som vi 
tänkt oss?
Seminarium. Arr: Samspråk. Med blanda andra 
Daniel Naurin, professor i statsvetenskap, Göteborg 
och Cecilia Malmström, EU-kommissionär. Plats: 
Best Western Strand Hotel, Strandgatan 34, 
Bryggar salen.

10.00–11.30 Högre a-kassa = högre arbetslöshet?
Seminarium. Arr: Arbetslöshetskassornas Sam-
organisation (SO). Med blanda andra Gunnar Axén, 
ordförande parlamentariska socialförsäkringsutred-
ningen, Roger Mörtvik, samhällspolitisk chef TCO, 
Gunnar Wetterberg, Saco, Stefan Fölster, fd chefs-
ekonom Svenskt Näringsliv, nu Reforminstitutet. 
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegel-
salen.  

10.00–11.30 Islam – en del av Sverige?
Debatt. Arr: (G) som i Gud. Med bland andra Mehm-
et Kaplan (MP) och Stefan Attefall (KD), civilminis-
ter. Plats: Krukmakarens hus, Frälsningsarmen, 
Mellangatan 21.

10.30–11.30 Om Olof Palme varit ung i dag – hade 
han gått med i S? Ett seminarium om 
politikens framtid.
Samtal. Arr: (S)medjan – socialde-
mokratiska kommunikatörer i Stock-
holm. Med bland andra Lina Thomsgård, 
grundare Rättviseförmedlilan, Ardalan 
Shekarabi (S) och Anders Wallner 
(MP), partisekreterare. Plats: Restaurang Hamnplan 
5, Terrassen.  

10.30–11.15 Officerskris i försvaret? Så tryggas 
Försvarsmaktens kompetensförsörjning
Debatt. Arr: Försvarshögskolan. Med bland andra 
Lars Fresker, ordförande Officersförbundet och 
Staffan Danielsson, riksdagsledamot (C). Plats: 
S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena.

11.00–12.00 Vad kostar gatuvåldet? Om 
utanförskapets pris
Seminarium. Arr: Idéer för livet/Skandia. Med bland 
andra Lena Hök, chef Idéer för livet på Skandia, 
Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd, Stock-
holms stad, Gustav Fridolin (MP). Plats: Tage Cer-
vins gata 3, Skandias trädgård.

11.00–12.00 Vilka har sina genusglasögon på 
i vardagen, inom politiken, samhälls-
utvecklingen och i Almedalen?
Tal, talarplats. Arr: Feministiskt initiativ. Med bland an-
dra Gudrun Schyman, talesperson feministiskt initia-
tiv. Plats: Talarplats, Donners plats (hyrd gatumark).

11.00–11.45 Hur ansvarsfullt äger staten bolag?
Debatt. Arr: Fackförbundet ST. Med bland andra 
Britta Lejon, förbundsordförande Fackförbundet ST 
och Mats Odell, ordförande Näringsutskottet. Plats: 
Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, TCO-
parken.

11.00–12.25 Miljöpartiet de grönas ekonomiska 
seminarium
Debatt. Arr: Miljöpartiet de gröna. Med bland andra 
Anna Forsberg, Green business officer, Skanska och 
Per Bolund, ekonomiskpolitisk talesperson (MP). 
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donners-
gatan/Strandvägen, Vall.

11.15–12.45 Crowdfunding – demokratisering eller 
kommersialisering av kulturen?
Seminarium. Arr: Myndigheten för kulturanalys. Med 
bland andra Pelle Wichmann, filmare aktuell med 
crowdfundingkampanjen Dollarbrasan och Karolina 
Windell, utredare på myndigheten för kulturanalys. 
Plats: Länsteatern, Bredgatan, Bredgatan 10.

11.30–12.35 Kvinnors otrygghet – hur kan vi 
motverka det könsbetingade våldet?
Sverigedemokraternas dag i Almedalen. 
Arr: Sverigedemokraterna. Med Richard 
Jomshof, kriminalpolitisk talesperson 
och Carina Herrstedt, ordförande SD-
Kvinnor. Plats: Almedalen.

11.30–13.30 Hållbart arbetsliv – hur ska det se ut?
Lunchseminarium. Arr: Kristdemokraternas Fack-
ligt-Sociala Råd. Med bland andra Lars-Anders 
Häggström, ordförande Handelsanställdas förbund 
och Penilla Gunther, ordförande KD:s Fackligt- 
Sociala Råd. Plats: Mellangatan.  
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER

Alme-
dAlen
m˚ndAg
...med Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Schlingmann mot Wetterstrand
MMModeraternasMföreMdettaMpartisekrete-

rareMochMReinfeldtsMföreMdettaMstatssekre-
terare,MstrategenMPerMSchlingmann,MärM
tillsammansMmedMex-språkröretMMariaM
WetterstrandM(MP)MnågraMavMpolitiker-
veckansMmestManlitadeMdebattörer.MPåM
måndagsmorgonenMdrabbarMdeMsam-
manMiMenMspännandeMdiskussionMomM
vilkaMpartierMsomMkanMbildaM
regeringMefterMvaletM2014.

M HÄSTGATAN 1, KL 8.30

Centern om jobb och ekonomi
MMC-ledarenMAnnieMLööf MsmygstartarMiMAlmedalenMpåM

partietsMekonomiskaMseminariumMsomM
taktisktMlagtsMpåMSverigedemokraternasM
dag.MMTillsammansMmedMCenternsMchefs-

ekonomMMartinMÅdahlMskaMhonM
fokuseraMpåMjobbfråganMochMsär-
skiltM”bruksorternasMpotential”.

M SÖDRA KYRKOGATAN 3, 
KL 14.00

Radikaliseringen på internet
MMFolkMochMFörsvarMflyttarMtillfälligtM

frånMSälenMtillMAlmedalenMochMharM
ettMspännandeM”SäkerhetspolitisktM
sommartorg”.MPåMmåndagsefter-
middagenMkommerMEU-kommissio-
närenMCeciliaMMalmströmMsamtM
EU-MochMdemokratiministernM
BirgittaMOhlssonMattMfokuseraMpåMhurMinternetM
användsMsomMettMverktygMförMradikalisering.

M HÖRNET CRAMÉRGATAN/HAMNPLAN, KL 15.45

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

Thomsgård.

Jomshof.

Expressens Terese Cris-
tiansson deltar i samtal 
om fred.  Foto: jonte wentzel

Gudrun Schyman 
(FI) pratar om genus.  
 Foto: Christian Örnberg

TV4:s AlmedAlS pRogRAm
07.45 anders Pihlblad intervjuar 
jimmie åkesson (Sd)/nyhets
morgon/TV4. 9.15 dagens med Pihl
blad i nyhetsmorgon/TV4. 10.00 
direkt från Sverigedemokraternas 
presskonferens. 11.05 dagens 
novus med Torbjörn Sjöström, 
novus. 11.15 Paneldiskussion: Vem 
tar vem efter valet? med bland andra 
lars Ohly (V). 13.15 intervju med 

niall Ferguson, professor Harvard 
om välståndsbyggande. 13.35 int
er vju med Thomas Hammarberg, fd 
kommissionär mänskliga rättigheter 
Europarådet. 14.00 Pihlblad & Sven
s son/Expressen. 15.00 direkt från 
Centerpartiets presskonferens. 16.50 
intervju med gustav Fridolin (mP). 
18.30 almedalen direkt  i samar
bete med dn.

Maria Wetterstrand.

Martin Ådahl.

Birgitta Ohlsson.
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–22.00
12.00–13.00 Etisk och begränsad 

spelreklam – går det?
Lunchseminarium & mingel. Arr: Svenska 
spel. Med bland andra Anitra Steen, ord-
förande Svenska Spel, Per Hultengård, 
vd Tidningsutgivarna och Cecilia Mag-
nusson (M), riksdagsledamot. Plats: Joda 
Bar och kök, Skeppsbron, Innergården.  

12.00–13.15 Så bidrar unga entreprenörer och 
innovatörer till Sveriges framtid
Lunchseminarium. Arr: Svensk Energi, Swedbank, 
Teknikföretagen och Världsnaturfonden. Med bland 
andra Michael Wolf, vd Swedbank, Kjell Jansson, vd 
Svensk Energi och Mariann Eriksson, kommunika-
tionschef Världsnaturfonden. Plats: Johan Hell-
ströms hus, Strandgatan 35, Innergården.  

12.30–13.30 Kex, vapenexport och diktaturer
Seminarium. Arr: Säkerhetspolitiskt sommartorg 
genom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen,  
Amnesty, Försvarshögskolan och Internationella 
Kvinnoförbundet för Fred och Frihet. Med bland  
andra Gunnar Hult, Försvarshögskolan, Anna Ek, 
ordförande Svenska Freds- och skiljedomsförenin-
gen. Plats: Antons, hörnet Cramérgatan/Hamnplan, 
Säkerhetspolitiskt sommartorg.

13.00–14.00 EUphoria – ett samtal om 
värderingarnas Europa och EU:s flyktingpolitik
Samtal. Arr: Statsrådsberedningen. Med Birgitta 
Ohlsson (FP), EU-minister statsrådsberedningen, 
EU-kommissionär Cecilia Malmström och Willy Sil-
berstein (moderator). Plats: Donnersgatan, Sverige 
i världen.

13.00–14.30 Vem behöver vem?  Hur lyckas vi med 
integration på landsbygden?
Seminarium. Arr: Länsstyrelserna. Med 
bland andra Maria Wetterstrand (mod-
erator), Kenneth Johansson, lands-
hövding Värmland och Jasenko Seli-
movic, stats sekreterare. Plats: Läns-
styrelsens trädgård, Strandgatan 1,  
 Ingång Korsgatan.  

13.00–14.15 2050 är klimatfrågan löst – vad äter 
vi då?
Lunchseminarium. Arr: Jordbruksverket och Lant-
brukarnas riksförbund. Med bland andra Leif Den-
neberg, gd Jordbruksverket, Helena Jonsson, för-
bundsordförande LRF och Inger Andersson, gd Livs-
medelsverket. Plats: Holmen, Visby hamn, LRF:s 
lada.  

13.00–13.50 Tillväxtforum 2013: Gruvskatt eller 
extraktionsavgift – om en hållbar svensk 
gruvstrategi
Seminarium. Arr: Gruppen De gröna/Europeiska fria 
alliansen, SWEDESD/Uppsala universitet, Steg3/ 
Gemensam Sak. Med bland andra Carl Schlyter 
(MP), EU-parlamentariker och Hans Lööf, professor 
i nationalekonomi. Plats: Björkanderska, Skepps-
bron, F1.  

13.00–14.00 Lösningar för bättre flykting
mottagande
Seminarium. Arr: Sveriges Kommuner och Lands-
ting. Med bland andra Angeles Bermudez Svankvist, 
generaldirektör Arbetsförmedlingen, Anders Dan-
ielsson, generaldirektör Migrationsverket och Ilmar 
Reepalu, SKL. Plats: Clarion Hotel Wisby, Strand-
gatan 6, Spegelsalen.  

13.00–14.00 Arbetslös = värdelös?
Seminarium. Arr: Akademikernas a-kassa. Med 
bland andra Ann Heberlein, författare och lektor  
i etik, Lotta Gröning, journalist Expressen och  
Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknadsavdelningen 
Svenskt Näringsliv. Plats: Kårhuset Rindi, Tage Cer-
vins gata 1, Stora salen.

13.30–15.00 Resistenta bakterier 
– mänsklighetens fiende nr 1?
Seminarium. Arr: Dagens Medicin i samarbete med 
Biogaia. Med bland andra Johan Carlson, general-
direktör Smittskyddsinstitutet och Mikael Nestius, 
Dagens Medicin. Plats: Restaurang Burmeister, 
Strandgatan, Vårdtorget hos Dagens Medicin.  

13.30–14.00 Raka svar med Carina Herrstedt (SD)
Arr: Expressen. Annie Reuterskiöld in-
tervjuar ordförande för SD-kvinnor. 
Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.
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14.00–14.30 Pihlblad & Svensson
Frågestund/utfrågning. Arr: Nyhets-
bolaget/TV4 News och Expressen. 
Med bland andra Fredrik Segerfeldt, 
liberal debattör och Lars Ohly (V). Plats: 
Donnersgatan/Cramérgatan, TV4.

DirektsÆnDs p˚ 

14.00–15.30 Centerpartiets ekonomiska 
seminarium
Seminarium. Arr: Centerpartiet. Med bland andra 
partiledare Annie Lööf, och Martin Ådahl (C), chefs-
ekonom. Plats: DBW-huset, Södra Kyrkogatan 3.

14.30–16.00 Riggade matcher – även i Sverige?
Seminarium & mingel. Arr: Svenska Spel. Med bland 
andra Lennart Käll, vd Svenska Spel, Karin Matts-
son, ordförande Riksidrottsförbundet och spelpoli-
tiska talespersoner. Plats: Joda Bar och kök, 
Skeppsbron, Innergården. 

14.30–15.30 Vem är svensk? Ett öppet samtal om 
normer, identiteter och rättigheter
Samtal. Arr: Fokus tillsammans med Reformklubben. 
Med bland andra Soran Ismail, Jasenko Selimovic 
(FP), statssekreterare, Maria Ferm (MP) och Arda-
lan Shekarabi (S). Plats: Hästgatan 1, innergården, 
Mitt emot Vinäger och Donners brunn.

15.00–15.30 Raka svar med Jimmie Åkesson (SD)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Jimmie Åkesson (SD), 
parti ledare. Intervjuare: Niklas Svens-
son. Panel: Cissi Elwin, chefredaktör Chef, 
Anna Dahlberg, chef ledarredaktionen Ex-
pressen, Elisabeth Marmorstein, reporter, Expres-
sen. Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

15.00–16.30 New York visar vägen i kampen mot 
brottsligheten
Seminarium. Arr: Stiftelsen Tryggare Sverige och IF. 
Med bland andra Joseph Nugent, fd polischef NYPD 
numera trygghetschef MTA (kollektivtrafiken i New 
York). Moderator: Hasse Aro. Plats: Uppsala univer-
sitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Hög-
skolan), salsnummer: D22.

15.00–16.00 Ska vi fortsätta producera livsmedel 
i Sverige?
Seminarium. Arr: Livsmedelsföretagen. Med bland 
andra Eskil Erlandsson (C), landsbygdsminister,  
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen och Peder 
Tuborgh, koncernchef Arla Foods. Plats: Hörnet S:t 
Hansgatan/Trappgränd, Industriområdet.

15.30–17.00 Människor och rovdjur – kan de 
förvaltas tillsammans?
Seminarium. Arr: Svenska Jägareförbundet. Med 
bland andra Mattias Johansson, stabschef miljö-
departementet, Inga Ängsteg, vd Viltskadecenter 
och Peter Egardt, ordförande Vargkommittén. Plats: 
Saltboden/Ödins garveri, Tage Cervins gata 3.

15.30–17.00 Kundägt genom finanskrisen in 
i framtiden
Seminarium. Arr: Länsförsäkringar. Med bland andra 
Anders Sundström, vd Folksam, Bengt-Åke Fager-
man, vd Skandia och Sophie Nachmanson-Ekwall, 
doktor i företagsekonomi Handelshögskolan. Plats: 
S:ta Karins kyrkoruin, Stora Torget, Klosterlängan, 
Katarinagatan. 

15.45–16.30 Internet – verktyg för radikalisering
Seminarium. Arr: Säkerhetspolitiskt som-
martorg genom Folk och Försvar. Med 
bland andra Birgitta Ohlsson (FP),  
demokratiminister, Cecilia Malmström,  
EU-kommissionär och Lena Barthold-
son, generalsekreterare Folk och För-
svar. Plats: Antons, hörnet Cramérgatan/Hamnplan, 
Säkerhetspolitiskt sommartorg.

15.45–16.45 Barn i socialt och ekonomiskt 
utanförskap: Hur bryter vi utanförskapet?
Samtal. Arr: BRIS, Rädda Barnen och UNICEF 
Sverige. Med bland andra Christina Heilborn,  
programchef UNICEF Sverige, Agneta Åhlund, 
Sverigechef Rädda Barnen, Kattis Ahlström, general-
sekreterare BRIS, Tomas Tobé (M), riksdagsledamot 
och vice gruppledare och Gustav Fridolin (MP), 
språkrör. Plats: Tage Cevrins gränd 3, Barnrätts-
torget, Skandia idéer för livet.
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16.00–17.00 Flera landsting får troligen bilda 
region 2015 – vad krävs för att skapa tillväxt  
i regionen?
Debatt. Arr: Landstinget Gävleborg. Med bland an-
dra Håkan Sörman, vd Sveriges kommuner och land-
sting och Eva Tjernström (S) ordförande landstings-
styrelsen landstinget Gävleborg. Plats: Tage Cever-
ins gata 3, Ullmans tält.

16.00–18.00 Framtidens partiledardebatt
Debatt. Arr: Expressen. Med Gabriel 
Wikström, förbundsordförande SSU, 
Sara Skyttedal, förbundsordförande 
KDU, Hanna Wegenius, förbundsord-
förande CUF, Erik Bengtzboe, förbundsord-
förande MUF, Magda Rasmusson, språkrör Grön 
ung dom, Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung 
vänster, Gustav Kasselstrand, förbundsordförande 
SDU, Linda Nordlund, förbundsordförande LUF, Nik-
las Svensson, reporter Expressen. Plats: Hamn-
gatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

16.00–17.00 Can EMU avoid a divorce? How does 
the euro crisis affect the Swedish economy 
and export industry?
Debatt. Arr: Deutsche Bank och Tysk-Svenska 
Handelskammaren. Med bland andra Peter Norman,  
finansmarknadsminister och Thomas Mayer, Senior 
Adviser Deutsche Bank/Goethe-Universität Frank-
furt. Plats: S:t Hansgatan 21, framför Gotlands 
konst museum. 

16.00–17.15 Var ska folk bo i Stockholm?
Seminarium. Arr: Huddinge kommun. Med bland 
andra Sten Nordin, finansborgarråd och Helena 
Sundberg, regionchef Trafikverket. Plats: Donnerska 
huset, Donnersplats, Hörsalen.

16.00–17.00 Hur gör vi för att ställa om till 
ett hållbart samhälle? Utfrågning av 
miljöministern
Frågestund/utfrågning. Arr: Ny Teknik. Med Lena Ek 
(C), miljöminister, Sasja Beslik, hållbarhetsansvarig 
Nordea, Carolina Johansson, vd Solelia, Matilda 
Ernkrans (S), miljöpolitisk talesperson, Svante 
Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsförenin-
gen samt Sveriges energimäktigaste person, enligt 
Ny Teknik. Utfrågare: Susanna Baltscheffsky, Ny 
Teknik. Plats: Läns styrelsens trädgård, Strandgatan 
1, ingång via Korsgatan.

16.45–17.30 ÖB och det nya försvaret
Frågestund/utfrågning. Arr: Försvarsmakten. Med 
Sverker Göranson, ÖB Försvarsmakten. Plats: S:t 
Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena.

17.00–18.00 De konst(iga) svenskarna
Samtal. Arr: Kulturrådet, Svenska Institu-
tet. Med bland andra Inga-Britt Ahlenius, 
tidigare chef FN:s interna revision, 
Håkan Nesser, författare och Helena 
Stålnert, styrelseledamot Svenskar i 
Världen. Plats: Donnersgatan, Donners-
gatan 6, Sverige i Världen.

17.45–18.15 Richard Jomshof i Heta stolen – Hur ser 
Sverigedemokraternas utbildningspolitik ut?
Frågestund/utfrågning. Arr: Stockholms Akademiska 
Forum. Med Richard Jomshof (SD). Moderator: Willy 
Silberstein. Plats: Donnerska huset, trädgården, 
Donners plats, Arena Kunskapshuvudstaden. 

18.00–19.00 Finns framtiden i Ulan Bator?
Debatt. Arr: Global Bar. Med bland andra Andrés Ri-
varola, docent Latinamerikainstitutet, Maria Leiss-
ner, general sekreterare Community of Democracies, 
David Isaksson (moderator), vd Global Reporting. 
Plats: Donnersgatan, Donnersgatan 6, Sverige i 
Världen.

19.00–20.00 Jimmie Åkesson talar i Almedalen
Tal i Almedalen. Arr: Sverigedemokraterna. Med 
Jimmie Åkesson (SD), partiledare. Plats: Almedalen.

20.00–21.00 Debatt Almedalen
Debatt. Arr: SVT. Med Jimmie Åkesson (SD), parti-
ledare, Erik Blix, programledare SVT, Göran Gabri-
elsson, imitatör, Kristina Hedberg, programledare 
SVT. Plats: Hörnet Donnersgatan, Tage Cervins 
gata, SVT:s spelplats, plats 125.

22.00–23.30 Nikodemussamtal i skärningspunkten 
religion/politik med representant från 
Sverigedemokraterna
Samtal. Arr: Svenska kyrkan och Sensus. Med Mikael 
Mogren, präst Svenska kyrkan, Barbro Matzols, jour-
nalist Kyrkans tidning, Rickard Jomshof (SD). Plats: 
S:ta Maria domkyrka.
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Soran ismail pratar 
om svenskhet.  
 Foto: LENNART REHNMAN

EU-kommissionär 
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 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Steen.



34 måndag 1 juli 2013

1
2

3
5

9

8

4

6

7
10

VISBY

Ö
s
t e

r s
j ö
n

Råd-
hus-
plan

Wallers
plats

Södertorg

Kinbergs
plats

Residenset

Gäst-
hamn

St Hans
plan

Donners
Plats

Wisby
Strand

Visby
hamn

Strand
Hotel

Almedalen

Kor
sg

ata
n

Stra
ndg

ata
n

Mell
an

ga
tan

Sl
ot

ts
ba

ck
en

Ta
ge

 C
er

vin
s g

.

Hästgatan

St H
ansgatan

Vårdklockegatan

Södra m
urgatan

Hamng.

Donnersgatan

Stra
ndvä

gen

Stora
Torget

1 EXPRESSENS
VALSTUGA

2 Donners Plats

3 ALMEDALEN

4 Hamnplan

5 Almedalens B&B

6 Högskolan

7 Clarion Hotel Visby

8 Krukmakarens hus

9 Clematishuset

10 PayEx-huset

11

11

Kallbadhuset

08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–10.00 Upphörde vanvården 1980?

Seminarium. Arr: Riksförbundet för Samhällets 
Styvbarn. Med Göran Johansson, särskild utredare, 
Benny Jacobsson, ordförande Riksförbundet för 
Samhällets Styvbarn. Plats: Uppsala universitet, 
Campus Gotland, Cramérgatan 3, sal E30.

08.00–09.30 Leva eller låta dö? Om kvinno- och 
tjejjourernas framtid
Seminarium. Arr: Roks, Riksorganisationen för 
kvinno jourer och tjejjourer i Sverige. Med bland  
andra Angela Beausang, ordförande Roks och Kata-
rina Wennstam (moderator), journalist. Plats: Up-
psala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 
(tidigare Hög skolan), D22.

08.00–09.45 Kan medias rapporteringar av 
Öresundsregionen påverka regionens 
utveckling?
Frukostseminarium. Arr: Helsingborgs stad. Med 
bland andra Jesper Falkheimer, rektor Lunds univer-
sitet, Peter J Olsson, ledarskribent Kvällsposten och 
Hanna Stjärne, chefredaktör och vd UNT. Plats: Öre-
sundshuset, Hästgatan 1, vid Donners plats, entré 
från Hästgatan. 

08.15–08.30 Gustav Fridolin frågas ut i P1-morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med 
Gustav Fridolin (MP), partiledare. Plats: Donners-
gatan, Donnerska husets stengård.

08.30–10.00 Samtal med Maria Larsson om barns 
rättigheter och barnkonventionen
Frukostseminarium. Arr: Sensus. Med Maria Lars-
son (KD), barn- och äldreminister. Plats: Norra kyrk-
ogatan 1, Klockargårdens trädgård. 

08.30–09.30 Levebröd 2033: Vad försörjer vi oss av 
2033?
Frukostseminarium. Arr: Kairos Future. Med Lars-
Eric Aaro, LKAB, Eva Östling Ollén, vd Visita. Plats: 
Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet.  

09.00–10.00 Morgon i Almedalen
Frukostsamtal. Arr: Expressen. Med 
bland andra Eskil Erlandsson (C), 
 Anders Wallner (MP) och Marie 
Söderqvist, vd Livsmedelsföretagen. Plats: 
Hamn plan, Expressens valstuga.  
DirektsÆnDs p˚ 

09.00–10.00 EU:s ekonomiska kris – vägen 
ut och vidare
Seminarium. Arr: FORES – den gröna och liberala 
tankesmedjan. Med bland andra Assar Lindbeck, 
professor IIES/IFN. Plats: Gotlands Museum, 
Strandgatan 14, Sävesalen.

09.00–10.00 Ny brottslighet skapar ny maffia
Seminarium. Arr: Säkerhetspolitiskt sommartorg 
genom Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och 
Folk och Försvar. Med Cecilia Malmström (FP), EU-
kommissionär, Carina Lamont, FOI, . Plats: Antons, 
hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby, Säkerhet-
spolitiskt sommartorg.

09.00–09.45 En ljus framtid och en bra pension 
– är det möjligt?
Frukostseminarium. Arr: AMF. Med Peter 
Norman (M), finansmarknadsminister 
och Katrine Kielos, författare och 
krönikör Aftonbladet. Moderator: Malou 
von Sivers. Plats: Rosenträdgården, 
Kloster brunnsgatan.  

09.15–10.45 Partierna lovar – en kulturpolitisk 
utfrågning av talespersoner i kulturfrågor
Frågestund/utfrågning. Arr: Svensk Scenkonst. Med 
bland andra Gunilla C Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP). 
Plats: Länsteatern, Bredgatan, Bredgatan 10.

09.30–10.30 Varför är de flesta politiker så okända 
för sina väljare?
Seminarium. Arr: Ullman PR. Med bland andra 
 Jenny Madestam, Stockholms universitet, Torbjörn 
Sjöström, vd Novus och Lena Mellin, journalist 
 Aftonbladet. Plats: Ullman PR:s paviljong, Tage 
 Cervins gata 1-3, Ullman PR:s paviljong, intill SVT 
debatt och kårhuset Rindi.

09.30–10.30 Ny industri = mer välfärd
Seminarium. Arr: Innovations- och kemiindustrierna 
i Sverige (IKEM). Med bland andra Stefan Fölster, 
chef Reforminstitutet. Plats: Hörnet S:t Hansgatan/
Trappgränd, industriområdet.
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10.00–12.00 Makt åt kvinnor i fredsprocesser
Seminarium. Arr: Operation 1325. Med bland andra 
Drude Dahlerup, professor emerita Stockholms uni-
versitet och Maj Britt Theorin, ordförande Operation 
1325. Plats: S:t Hansskolan.

10.00–11.30 John Dalli, kommissionären som 
tvingades avgå, om att vara målet 
i lobbykriget mot tobaksdirektivet
Samtal. Arr: Tobaksfakta – oberoende 
tankesmedja. Med John Dalli, fd EU-
kommissionär. Plats: Best Western 
Strand Hotel, Strandgatan 34, Asunden.

10.00–11.00 Varför är dagens ungdomar 
så skötsamma? Om ungdomar och alkohol.
Samtal. Arr: Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN), Brottsförebyggande  
rådet (Brå). Med Sven Granath, forskare Brå, Håkan 
Leifman, direktör CAN, Idéer för livet. Plats: Kilgränd, 
ingång från hörnet Donners plats/Kilgränd, Soberian.

10.00–11.30 Kompetensförsörjning: Utlandsfödda 
akademikers väg in på arbetsmarknaden
Seminarium. Arr: Swedbank. Med bland andra Hill-
evi Engström (M), arbetsmarknadsminister, Angeles 
Bermudez Svankvist, gd Arbetsförmedlingen, Peter 
Norman (M), finansmarknadsminister och Michael 
Wolf, vd Swedbank, Nyamko Sabuni (FP). Plats: 
Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6, Spegelsalen.

10.00–11.30 Gröna idéer om framtidens Europa
Seminarium. Arr: Den gröna tankesmedjan Cogito. 
Med bland andra Maria Wetterstrand, fri debattör. 
Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cra-
mérgatan 3 (tidigare Högskolan), D2. 

10.15–11.30 Är det partiledarna som avgör valet?
Debatt. Arr: Demoskop. Med Mona Sahlin, fd parti-
ledare (S), K-G Bergström, politisk kommentator 
 Expressen och Anders Lindholm, vd Demoskop. 
Plats: Kronstallgränd i hörnet mot Kilgränd, Nowas 
trädgård.

10.30–12.30 Vinna eller försvinna – Hur ser 
framtiden ut för public service och 
tidningsbranschen?
Seminarium. Arr: Sveriges Radio. Med bland andra 
Charlie Beckett, professor London School of Eco-
nomics, Jan Helin, publisher Aftonbladet och Cilla 
Benkö, vd Sveriges Radio. Plats: Wisby Strand 
 Congress & Event, Donnersgatan/Strandvägen, 
 Kongresshallen.

11.00–12.30 Ska övervikt vara en klassfråga?
Lunchseminarium. Arr: ViktVäktarna. Med bland 
 andra Claude Marcus och Stephan Rössner, profes-
sorer Karolinska Institutet. Plats: Wallers terass, 
Wallersplats 2.

11.00–12.00 Hur får vi hem Dawit Isaak?
Samtal. Arr: Reportrar utan gränser. Med bland 
 andra Jeanette Gustafsdotter, vd Utgivarna och Leif 
Öbrink, ordförande Stödkommittén Free Dawit. 
Plats: Kinbergsplats, S:t Michaels gränd.

11.30–13.00 Problemet utan namn – om fattigdom 
som drabbar barn i Sverige
Lunchseminarium. Arr: Sveriges Makalösa Föräldrar, 
Riksförbundet Insolvens, Sensus. Med bland andra 
Tapio Salonen, professor Malmö högskola och Kattis 
Ahlström, generalsekreterare BRIS. Plats: 
Trädgården, Norra Kyrkogatan 1, Sensus lokal. 

11.30–14.00 Growth Through U.S. – Swedish Trade 
and Investments
Lunchseminarium. Arr: Swedish-American Cham-
bers of Commerce och Mercuri Urval. Med bland 
 andra Mark Brzezinski, US Ambassador to Sweden 
och Cecilia Schelin Seidegård, governor Region Got-
land. Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strandgatan 1, 
Norra delen av trädgården. 
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sahlin om partiledarnas makt
MMSocialdemokraternasMex-partiledareM

MonaMSahlinMharMkvarMsinMlyskraftM
underMAlmedalsveckanMochMkommerMpåM
tisdagenMtillMDemoskopMförMattMsvaraMpåM
fråganMomMdetMärMpartiledarnaMsomM
avgörMvalet.MIMdiskussionenMmöterM
honMExpressensMpolitiskeMkommen-
tatorMK-GMBergströmMochMDemos-
kopsMvdMAndersMLindholmMsomM
ocksåMpresenterarMnyaMsiffrorMomM
partiledarnasMbetydelse.

M KORSNINGEN KRONSTALLGRÄND/KILGRÄND, 
KL 10.15

Obama-rådgivare om tillväxt
MMUSA:sMambassadörMiMStockholm,MMarkMBrzezinski,M

varMtidigareMpresidentMObamasMutrikes-
politiskaMrådgivare.MNuMkommerMhanMtillM
AlmedalenMförMattMdelaMmedMsigMavMsinaM
bästaMtipsMpåMhurMsvenskaMföretagMkanM

växaMgenomMamerikanskaMhandels-
relationer.

M STRANDGATAN 1, KL 11.30

Adaktusson om gud och politik
MM IMsinMnyaMrollMsomMKD-kandidatMiMvaletM

tillMEU-parlamentetMgörMprogramledar-
profilenMLarsMAdaktussonMfleraMfram-
trädandeMunderMveckanMochMpåMtis-
dagskvällenMkommerMhanMtillMFräls-
ningsarménMochM(G)MsomMiMGudMförM
ettMsamtalMomMtroMochMpolitikMmedM
tidningenMDagensMredaktörer.MÄvenM
denMförreMradiochefenMochMFP-parti-
sekreterarenMPeterMÖrnMärMmedM
iMkvällssamtalet.

M MELLANGATAN 21, KL 20.30

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

Angeles Bermudez 
Svankvist. 
 Foto: ANNA-LENA MATTSSON

Katarina Wennstam 
om kvinnojourer. 
 Foto: SUVAD MRKONJIC

Claude Marcus  
diskuterar övervikt. 
 Foto: YLWA YNGVESSON

Dalli.

Norman.

tV4:s AlmedAls prOgrAm
07.45 anders Pihlblad intervjuar 
gustav Fridolin (mP) i nyhets-
morgon/TV4. 9.15 dagens med Pihl-
blad i nyhetsmorgon/TV4. 9.30 
direkt från miljöpartiets presskonfe-
rens. 11.05 dagens novis med Tor-

björn Sjöström. 11.15 intervju med 
Svenskt näringslivs nye ordförande 
jens Spendrup. 11.30 intervju med 
maceij Zaremba. 14.00 Pihlblad & 
Svensson/Expressen. 18.30 
almedalen direkt. 

Mona Sahlin.

Mark Brzezinski.

Lars Adaktusson.
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–22.00

12.15–13.45 Sälj inte ut allmännyttan! Öppna 
stadsnäts betydelse för fri konkurrens och 
mediemångfald
Lunchseminarium. Arr: MTG, Modern Times Group 
och Svenska stadsnätsföreningen, SSNf. Med bland 
andra Nyamko Sabuni (FP) och Cecilia Magnusson 
(M), riksdagsledamot. Plats: Gotlands Museum, 
Strandgatan 14, Sävesalen. 

12.30–15.00 Small business – big growth
Seminarium. Arr: Företagarna. Med Elisabeth Thand 
Ringqvist, vd Företagarna och Maryann Feldman, 
Winner of global award for antrepreneurship  research 
2013. Plats: Mellangatan 9, Payex gamla tryckeri.

12.30–14.30 Pensionernas roll i ett samhälle 
där vi blir allt friskare och lever längre
Seminarium. Arr: Länsförsäkringar. Med bland andra 
Ulf Kristersson (M), socialförsäkringsminister och 
Cecilia Fahlberg, ordförande Unionen. Plats: S:ta 
Karins kyrkoruin, Stora torget, Klosterlängan Katari
nagatan. 

12.30–13.30 Utrikespolitiska skiljelinjer – debatt 
mellan (MP), (S) och (M)
Miljöpartiets dag i Almedalen. Arr: Miljöpartiet de 
Gröna. Med bland andra Pernilla Stålhammar (MP), 
sammankallande partistyrelsens internationella 
kommitté och Carina Hägg (S), utrikesutskottet. 
Plats: Almedalen. 

13.00–13.30 Raka svar med Hillevi Engström (M)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Hillevi Engström (M), 
 arbetsmarknadsminister, Annie 
 Reuterskiöld, politisk reporter Expressen. 
Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

13.00–15.00 P4 Extra – aktualitetsmagasin
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Med 
Gustav Fridolin (MP), partiledare. Plats: Donners
gatan, Donnerska husets stengård.

13.15–14.45 Vem äger din hälsa – du eller chefen?
Seminarium. Arr: FAS, Forskningsrådet för arbetsliv 
och socialvetenskap. Med bland andra Hugo 
Wester lund, professor stressforskningsinstitutet. 
Plats: S:t Hansgatan 13, Skafferiet, Hälsodalen.

13.30–15.00 Hur ska vi få barn att röra sig 
mer i skolan och utanför?
Seminarium. Arr: Friskis&Svettis Riks. Med bland 
andra Tomas Tobé (M), ordförande i utbildnings
utskottet och Peter Wigert, generalsekreterare 
Friskis&Svettis. Moderator: Mia Odabas. Plats: 
Almedalens Hotell, Strandvägen. 

13.30–14.00 Debatt: EU och tobaken
Debatt. Arr: Expressen. Med Maria 
Abrahamsson (M), riksdagsledamot 
och Carl Schlyter (MP), EUparlamen
tariker. Plats: Hamngatan, Expressens val
stuga.

DirektsÆnDs p˚ 

13.30–14.15 Elevernas läsförståelse minskar 
– läget är akut
Seminarium. Arr: Stiftelsen En läsande klass i sa
marbete med Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund 
och Sveriges skolledarförbund. Med bland andra 
Maria Arnholm (FP), jämställdhets och biträdande 
utbildningsminister och Martin Widmark, barnboks
författare. Plats: Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, 
Barntrappa. 

a13.30–15.00 Analys av det politiska läget – vem 
vinner mitten 2014?
Seminarium & mingel. Arr: Ipsos. Med 
bland andra Peter Wolodarski, chef
redaktör Dagens Nyheter och Ulrica 
Schenström, seniorrådgivare Hallvars
son & Halvarsson. Plats: Wisby 
Strand Congress & Event, Donners
gatan/Strandvägen, Lojsta 2, entréplan. 

13.30–14.30 Hur korrupt är Sverige? Och vad gör vi 
åt det?
Seminarium & mingel. Arr: Brottsförebyggande rådet 
(Brå) och Polisen. Med bland andra Per Wadhed, 
Rikskriminalpolisen och Alf Johansson, chefsåkl
agare riksenheten mot korruption. Plats: Björkan
derska, Skeppsbron, Skeppsbron 22, Sal F2. 
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14.00–14.30 Pihlblad & Svensson
Frågestund/utfrågning. Arr: Nyhets
bolaget/TV4 News och Expressen. 
Med Gudrun Schyman (Fi) och Ebba 
Busch (KD). Plats: Donnersgatan/Cramér
gatan, TV4:s spelplats mitt emot entrén till 
Almedalsbiblioteket.

DirektsÆnDs p˚ 

14.00–16.00 När vården blev marknad – vem 
beslutade vad? Ett seminarium om ett 
historiskt skifte
Seminarium. Arr: Samtidshistoriska 
 institutet vid Södertörns högskola. Med 
bland andra Maciej Zaremba, journalist 
och Maria Leissner, Sveriges demo
krati  ambassadör och general
sekreterare Community of Democracies. Plats: 
Donnerska huset, trädgården, Donners plats,  
Kunskapshuvudstaden. 

14.00–15.00 Den digitaliserade skolan 
– så mycket bättre?
Seminarium. Arr: Lärarnas Riksförbund och UR. Med 
bland andra Erik Fichtelius, vd UR, Bo Jansson, ord
förande Lärarnas riksförbund och Peter Gärdenfors, 
professor i kognitionsvetenskap och författare. Plats: 
Kalas Mat & Catering, Visby hamn, Skeppsbron 8.

14.15–15.50 Nordiskt samarbete – fokus för 
framtiden. Åtta ministrar reflekterar
Samtal. Arr: Utrikespolitiska institutet, utrikes
departementet och Utrikespolitiska föreningarna 
i Sverige. Med Alexander Stubb, samarbetsminister 
Finland, Annika Olsen, samarbetsminister Färöarna, 
Ewa Björling (M), samarbetsminister Sverige, Is
lands samarbetsminister (minister ej utsedd), Manu 
Sareen, samarbetsminister Danmark, Miiti Lynge, 
samarbetsminister Grönland, Rigmor Aasrud, samar
betsminister Norge, Veronica Thörnroos, samar
betsminister Åland. Moderator: Anna Jardfelt, direk
tör Utrikespolitiska institutet. Plats: Donnersgatan, 
Sverige i Världen, Donnersgatan 6.

15.00–15.30 Raka svar med Gustav Fridolin (MP)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Gustav Fridolin (MP), 
språkrör, Niklas Svensson, politisk  
reporter Expressen. Plats: Hamngatan, 
Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

15.00–16.15 55, 65 eller 75? I huvudet på en 
blivande pensionär
Seminarium. Arr: Alecta. Med bland andra Gunnar 
Wetterberg, samhällspolitisk utredare SACO, Bodil 
Jönsson, professor emerita och Cecilia Fahlberg, 
förbundsordförande Unionen, Christer Ågren, vice 
vd Svenskt Näringsliv. Plats: Kharma Visby, Stora 
Torggränd. 

15.00–15.30 Är det för få kvinnor med makt 
i näringslivet?
Debatt. Arr: Almi Företagspartner AB. Med bland 
 andra Caroline af Ugglas, ägarstyrningsansvarig 
Skandia Liv Kapitalförvaltning, Maria Arnholm (FP), 
jämställdhetsminister och Stefan Fölster, chef 
 Reforminstitutet. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen, Tavernatältet.

15.00–16.00 Från hotad till hatad – när naturvården 
går för bra
Seminarium. Arr: Lantbrukarnas Riksförbund. Med 
Johan Månsson, forskare Grimsö viltskadecenter 
Sveriges lantbruksuniversitet, Anders Wetterin, jakt 
och viltexpert Lantbrukarnas riksförbund, Thomas 
Bertilsson, enhetschef äganderätt och politik Lant
brukarnas riksförbund. Plats: Holmen, Visby hamn, 
LRFladan.

15.30–16.30 Syria – an ongoing disaster
Seminarium. Arr: Säkerhetspolitiskt sommartorg 
through Amnesty International Sweden, Sida and 
the Kvinna till Kvinna foundation. Med bland andra 
Gunilla Carlsson (M), biståndsminister och Lise 
Bergh, Amnesty International Sweden. Plats: 
 Antons, hörnet Cramérgatan/Hamnplan, Visby, 
Säkerhetspolitiskt sommartorg.

15.30–19.00 ”Kommunens bästa” till varje pris 
– hur förebyggs korruption?
Seminarium & mingel. Arr: Örebro universitet. Med 
bland andra Peter Eriksson (MP), ordförande i KU, 
Lars Stjernkvist (S), kommunalråd Norrköping, Hele
na Sundén, generalsekreterare Institutet mot mutor. 
Plats: Wisby Strand Congress & Event, Donners
gatan/Strandvägen, Lokalerna Lye och Loung.  
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16.00–16.45 Det goda samtalet – ett samtal med 
Madeleine Leijonhufvud om barns rättigheter 
och alkohol
Samtal. Arr: Folkrörelser mot droger och NBV. Med 
bland andra Madeleine Leijonhufvud, professor 
emerita. Plats: Kilgränd, ingång från hörnet Donners 
plats/Kilgränd, Soberia.

16.00–17.00 Sverige – En global aktör att räkna 
med eller ett litet land i kalla Norden?
Seminarium. Arr: Västsvenska arenan och Väst
svenska Handelskammaren. Med bland andra Niklas 
Gustavsson, vice president AB Volvo och Annika 
Rembe, generaldirektör Svenska institutet. Plats: 
Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5, E2. 

16.00–16.15 Kommer sjuksköterskorna någonsin 
att få bättre betalt?
Frågestund/utfrågning. Arr: Dagens Samhälle. Med 
Sineva Ribero, ordförande Vårdförbundet. Plats: 
Cramérgatan, Dagens Samhälles utställarplats 116.

16.00–17.30 Vi klarar oss bättre utan regeringen!
Seminarium & mingel. Arr: Utgivarna i samarbete 
med Resumé. Med Cilla Benkö, vd Sveriges Radio, 
Eva Hamilton, vd SVT, Thomas Mattsson, chefredak
tör Expressen, Jan Helin, publisher Aftonbladet, 
 Viveka Hansson, programdirektör TV4, Lena 
Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Anti Avsan 
(M), riksdagsledamot och ledamot justitieutskottet. 
Plats: Kronstallgränd, Resumés och Nowas 

trädgård, bakom Clarion Hotel Wisby.
16.00–16.45 Nätmobbning – vems ansvar?

Seminarium. Arr: BRIS. Med bland andra Kattis Ahl
ström, generalsekreterare BRIS och Brit Stakston, 
författare och debattör inom sociala medier JMW 
Kommunikation. Plats: Barnrättstorget, Tage Cer
vins gata 3.

16.00–17.00 Hotar politikerna och bankerna 
tillväxten?
Debatt. Arr: Deloitte/Affärsvärlden. Med bland andra 
Peter Norman (M), finansmarknadsminister, Mi
chael Wolf, vd Swedbank och Jon Åsberg, chefreda
ktör Affärsvärlden. Plats: Tage Cervins gata.  

18.00–19.00 Panelsamtal: Dags för en ny 
arbetslinje!
Miljöpartiets dag i Almedalen. Arr: Miljöpartiet de 
gröna. Med bland andra Eva Nordmark, ordförande 
TCO, Tobias Baudin, vice ordförande LO och Elisa
beth Thand Ringqvist, vd Företagarna. Plats: Alme
dalen, Scenen.

18.00–19.00 Sju svåra år? Alliansens 
biståndspolitik i fokus
Debatt. Arr: Global Bar. Med Gunilla Carlsson (M), 
biståndsminister, Désirée Pethrus (KD), riksdags
ledamot och utrikespolitik talesperson och Kenneth 
G Forslund (S), biståndspolitisk talesperson. Plats: 
Donnersgatan, Sverige i Världen.

19.00–19.45 Gustav Fridolin talar
Tal i Almedalen. Arr: Miljöpartiet de gröna. Med Gus
tav Fridolin (MP), språkrör. Plats: Almedalen, 
Scenen i Almedalen.

20.00–21.00 Debatt Almedalen
Debatt. Arr: SVT. Med bland andra Gustav Fridolin 
(MP) och Mona Sahlin (S). Programledare: Erik Blix 
och Kristina Hedberg. Plats: Hörnet Donnersgatan, 
Tage Cervins gata, SVT:s spelplats, plats 125.

20.30–21.30 Politiken och Livet
Samtal. Arr: (G) som i Gud. Med Lars Adaktusson 
(KD), journalist och kandidat till EUparlamentet, 
Peter Örn, konsult och föreläsare. Plats: Krukmak
arens hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21.
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Lars Adaktusson 
pratar om livet. 
 Foto: JAN WIRIDÉN

Bris Kattis Ahlström 
pratar nätmobbning. 
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

nyamko Sabuni pra-
tar om allmännyttan. 
 Foto: YESSICA THOR

Lise Bergh från Amnesty 
diskuterar Syrien.  
 Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Zaremba.

Wolodarski.
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VÆDRET m˚nDAG 1 JULI 2013
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GRATIS LÄNK: sms:a
EXP SAJT till 72 200

Vädret på webbenFrågor om väder:
fragameteorologen
@stormgeo.com

Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2 

FULLSTÄNDIGT PROGRAM     
www.eu-kommissionen.se

www.europaparlamentet.se 
Följ oss på Facebook
Twitter #EUialmedalen

Program måndag 1 juli

EU:s finansmarknad  
– lugnet efter stormen? 
kl 13.30–14.00
Hur ser det ekonomiska läget ut för Europa? Är vi på väg ur krisen? 

Jens Henriksson, VD för Nasdaq OMX intervjuas av Pierre  
Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.

EU och demokratin
kl 14.15–15.30
Hur skall EU:s politiska samarbete utvecklas när EU går mot en 
alltmer integrerad ekonomisk politik? 

Debatt med Cecilia Malmström, EU-kommissionär, Peter  
Wolodarski, DN:s chefredaktör, och Jytte Guteland, programchef 
Global Utmaning. 

Samtal om Sverigedemokraternas 
Europapolitik 
kl 15.30–16.15
Riksdagsledamot Johnny Skalin frågas ut av K-G Bergström  
och Lena Mellin.

Rapport från Bryssel – vart är EU  
på väg?
kl 16.45–17.30
Vad innebär framtiden för det europeiska samarbetet? 

Cecilia Malmström, EU:s kommissionär för inrikesfrågor,  
intervjuas av Rolf Gustavsson.


