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VISBY. Sprang på lobby-
isten Lars Leijonborg 
i lobbyn på Visby hotell. 
Och det är ju passande.

LOBBYING
Begreppet ska ha sitt 
ursprung 1860-talets USA 
när en grupp människor sam-
lades i en hotellobby för att 
försöka påverka presidenten 
Ulysses S Grant. 

Den förre FP-ledaren och 
utbildningsministern Lars 
Leijonborg är sedan 2010 lob-
byist eller ”Senior Adviser” 
vid företaget Diplomat Com-
munications. Jag 
frågar Leijonborg 
om vilka kunder 
han företräder 
här i Visby.  Sva-
ret uteblir.

Min principi-
ella inställning 
är att lobbying 
är en grundläg-
gande demokra-
tisk rättighet. Det 
är rätt att för-
söka påverka poli-
tiska beslut vare 
sig man kommer 
från Naturskyddsföreningen, 
Saco, exportföretag eller 
någon glesbygdskommun som 
vill ha statliga pengar. 

Men hemlighetsmakeriet är 
både stötande och ett de-
mokratiskt problem. Ytterst 
få PR-firmor redovisar vilka 
kunder man har, Westan-
der PR tillhör ett lysande un-
dantag. 

När PR-konsulter ringer 
mig och vägrar att uppge 
uppdragsgivaren brukar jag 
avsluta samtalet på ett sätt 
som inte skulle få Magdalena 
Ribbings godkännande.

Så vem köper egentligen 
JKL-konsulten Göran Pers-
sons eller Lars Leijonborgs 
kompetens och kontaktnät? 
Det får vi inte veta.

Det ligger ju nära till hands 
att någon friskolekon-
cern skulle vara intresse-
rad. Leijon borg kan lagskriv-
ningsjobbet på utbildnings-
departementets på alla sina 
fingrar. Dessutom har lob-
byisten själv varit 
med i ett aktuellt 
lagstiftningsjobb!

Av någon anled-
ning utsåg Jan 
Björklund sin tidi-
gare partiledare – 
med hemliga upp-
dragsgivare – att 
leda den kommitté 
som utrett och kom-
promissat fram reg-
ler för friskolornas 
vinstuttag.

Nu känner jag 
Leijonborg som en 

hederlig och omdömesgill 
person, och som säkerligen 
kunnat hantera eventuella 
rollkonflikter. Men ett ytter-
ligare problem är att Björk-
lund gjort honom ännu att-
raktivare som konsult på 
friskolemarknaden. Nu sit-
ter ju Leijonborg på aktuell 
politisk insiderinformation 
om respektive partis svaghe-
ter och styrkor i denna heta 
fråga.

Och det är strömhopp av före 
detta ledande allianspolitiker 
till PR-branschen. Vilka före-

tag public affairs-
chefen Sten Tolg-
fors på Rud Peder-
sen har som kun-
der får vi inte 
heller veta. Nog 
ligger det nära till 
hands att gissa på 
något försvarsin-
dustriföretag.

Fredrik Rein-
feldts gamla och 
närmaste med-
arbetare Ulrica 
Schenström är på 
PR-byrån Hallvars-

son & Halvarsson. Vem beta-
lar för hennes exklusiva kon-
takter?  Hemligt, hemligt. 
Och den gamle M-ledaren 
Bo Lundgren har nu gått in i 
den hemliga påtryckarklub-
ben som senior rådgivare för 
Prime.

Vilka är egentligen drivkraf-
terna som får gamla parti-
ledare – Persson, Leijon-
borg och Lundgren – att byta 
sida? 

De som vigt sitt tidigare 
yrkesliv för allmänhetens 
bästa kliver nu in i företagens 
konferensrum och säljer sin 
sakkunskap och telefonbok 
till något särintresse.

Kan det verkligen vara för 
den feta checkens skull? Men 
i så fall finns styrelseuppdrag 
eller andra jobb i näringslivet 
där deras uppdrag blivit tyd-
ligt för var och en.

Som sagt, PR-branschen 
har en viktig demokratisk 
funktion, men min respekt 
för alla dessa ex-politiker som 

bytt lag hade varit 
betydligt större om 
de valt PR-företag 
– likt Westanders 
– som visar sina 
sponsorer på spe-
lardräkten.
Vi talar om politiker 
som skrutit om den 
svenska offentlig-
hetslagstiftningen. 
De borde faktiskt ta 
sitt ansvar för att 
skapa en större en 
större offentlighet 
när det gäller lob-
bying.

1234	 LIBERAL	 130702

I Expressens valstuga pratade Jimmie 
Åkesson i går om sin dröm om att SD 
på sikt ska bli ett 20–30-procentsparti. 
En förutsättning för att Sverigedemo-
kraterna ska kunna nå de nivåerna är 
dock att partiet kan locka fler kvinn-
liga väljare. Det är en gren som partile-
dare Åkesson hittills varit dålig i.

Stödet för SD bland kvinnor har visserligen 
växt under mandatperioden. Men om kvinnorna 
ensamma fick bestämma skulle partiet inte ens 
komma in i riksdagen. I SCB:s majmätning fick 
man stöd av blott 3,6 procent av kvinnorna. Bland 
män däremot är SD enligt samma 
undersökning med marginal redan Sve-
riges tredje största parti.

Det är i det ljuset man bör se Jimmie 
Åkessons stundtals retoriskt skickliga 
tal i Almedalen igår: Som ett försök att 
ragga.

 Åkesson talade länge om de, mesta-
dels kvinnliga, offentliganställda som 
tar hand om gamla och sjuka. Och han 
gav dem ett löfte. Sverigedemokraterna 
ska med riktade bidrag till kommu-
ner skapa fler heltidsanställningar och 
färre delade turer.

En detalj var dock märklig med 
raggningsförsöket. Jimmie Åkes-
son talade aldrig till dessa ”varda-
gens hjältar” – utom om dem. Åkes-
sons ”vi” tycktes i stället vara de 
gulklädda SD-män som applåderade 
ivrigt nedanför scenen.

Flörten lär dock knappast gå hem. 
En av Sverigedemokraternas fördelar – 

att journalister ofta låtit dem prata om favoritfrå-
gan invandring – blir nu en nackdel. Under gårda-

gens många utfrågningar här i Visby 
fick Åkesson trots sitt utspel prata 
mer om invandring än om den offent-
liga sektorn. Och om Sverigedemokra-
terna fortsätter att uppfattas som ett 
enfrågeparti inriktat på invandring lär 
kvinnoproblemet bestå. Kvinnor är i 

regel nämligen mindre kritiska mot invandring än 
män.

Även om Jimmie Åkesson i går försökte ställa 
sin egen förment förnuftiga politik mot ”radikal-
feministiskt testuggeri” har väljare som är intres-
serade av kvinnors rättigheter fortsatt goda skäl 

att rata Sverigedemokraterna. Ta bara 
partiförslaget om att sänka gränsen 
för fri abort ner till den 12:e veckan. 
Eller det faktum att ledande partiföre-
trädare ofta hörts tala uppskattande 
om sambeskattning. 

Jimmie Åkesson är dessutom långt-
ifrån den enda främlingsfientliga poli-
tiker som har ett kvinnoproblem. Att 
invandringskritiska partier lockar fler 
män än kvinnor går igen i stort sett i 
hela Europa.

Slutligen, vilka kvinnliga sverige-
demokratiska politiker är det som ska 
göra kursändringen trovärdig och föra 
ut politiken? I riksdagen är blott en 
femtedel av ledamöterna kvinnor vil-
ket är långt sämre än alla andra par-
tier. Och hur många kan egentligen 
nämna en ledande sverigedemokra-
tisk kvinnlig politiker?
Åkesson lär få fortsätta undra var bru-
darna är.  

Kom ut  
ur lobbyn!

Men, var är 
brudarna?

MÆNNeNs MaN. Få kvinnor röstar på Sverigedemokraterna. I gårdagens partiledartal försökte Jimmie 
Åkesson ändra på den saken genom att länge prata om de offentliganställdas situation. Foto: CORNELIA NORDSTRÖM

Eric Erfors
eric.erfors@expressen.se

ledarskribent

Patrik Kronqvist
patrik.kronqvist@expressen.se

ledarskribent

 h Budgivningen om jobben är i full 
gång i Almedalen. Centerpartiet säger 
sig kunna skapa 25 000 nya jobb i 
landets bruksorter medan Miljöpartiet 
lovar 30 000 fler jobb än alliansen med 
sin politik.

Varför inte sikta högre? Eller ännu 
hellre: varför inte erkänna som det är? 
Det är inte politikerna som fixar jobben.

Lovar runt ”Vi är inte 
rädda, vi 

vet att vi inte är 
ensamma..

Två medlemmar ur det 
ryska punkbandet Pussy 
Riot gästade Almedalen 
under stort hemlighets-

makeri i går.

”Hemlig
hets

makeriet är 
både stötande 
och ett demo
kratiskt pro
blem. Ytterst 
få PRfirmor 
redovisar vilka 
kunder man har

Pussy Riot inför rysk domstol i augusti i fjol.



Informationen om den kommunala 
tjänstepensionen – ett sorgebarn eller 
bättre än sitt rykte? Minpension.se
09.00–11.00

Att skada sig själv med sex. BRIS.
12.30–13.45

Från Insidan – barn och ungdomar 
om tillvaron i arrest och häkte.
Barnombudsmannen.
14.00–15.45

Nätmobbning – vems ansvar? BRIS.
16.00–16.45

Tisdagens seminarier i 
Skandias trädgård:

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

En av våra 
mest lönsamma 
portföljer
mest lönsamma 
portföljer

Sjukfrånvaron i Sverige har minskat de senaste åren, men 
hur är det med sjuknärvaron? Enligt Arbetsmiljöunder-
sökningen från SCB går många till jobbet fl era gånger om 
året trots att de mår dåligt. Det kanske funkar ett tag, men
man presterar sämre och i längden kan det leda till att 
man måste sjukskriva sig. Slutnotan som företag och 
medarbetare får betala kan bli stor.
 Vår lösning på problemet heter Skandia Bolagshälsa – 
en metod som bygger på Skandiamodellen. Det betyder

 att den inte bara hanterar sjukdomar utan snarare foku-
serar på att förebygga framtidens problem. Den har 
visat sig extremt effektiv. Flera av våra kunder har sänkt 
långtidssjukfrånvaron med 40 procent efter att ha börjat 
jobba med oss.
 Kom till vår trädgård i Almedalen, Tage Cervins gata 3, 
så berättar vi mer om Skandia Bolagshälsa och vad du och 
dina medarbetare kan tjäna på det. Det är en lönsam affär 
för alla. 

Tänk längre



Debattredaktör: Joel Holm.
Adress: Expressen, 105 16 Stockholm.
Telefon: 08-738 30 70. 

Fax: 08-619 02 41. E-post: fjarde.sidan@expressen.se

DEBATT

Emmy Tollin, 30, Stockholm, Pr- och Kun-
dansvarig på God El:

– Jag ska tälta och träffa min arbetsgi
vares samarbetspartners. 

Gert Ohlsson, 64, landstingsråd, Karlstad.
– Jag ska delta i seminarier och träffa 

människor.

Morten Rudpedersen, 49, Göteborg:
– Jag brukar vara här varje år. ikväll 

blir det mingel.

Annika Westerberg 29, tf vd, Västerås:
– Delta  på  seminarier  och  lyssna  på 

andra.

De ˚kte meD 
bussen i g˚r

Nu är det dags igen, 
gotlänningarna 

är ett prövat släkte. Vecka 29 varje 
år under den så kallade Stockholms
veckan fylls staden av Stureplansste
kare vars förnuft råder dem att hellre 
duscha varandra i champagnen än 
dricka den. Vecka 32 osar 
det i stället hembryggt mjöd, 
svett och tjära när landets 
alla lajvare och medeltids
fantaster kryper upp ur 
sina källare och drar fram 
genom Visbys gränder. 

Men värst av allt är ändå 
det som årligen inleder den 
gotländska festkalendern: 
Roséveckan. Då töms fast-
landet på politiker, journa-
lister, lobbyister, tankesme-
der, informatörer och annat 
löst folk som inte längre 
bär slips, för att i konfe-
renscentrum, bakgårdar, 
gränder, tält och ruiner hinka oändliga 
mängder billigt rosévin.

Sverige präglas av en enhetskultur där 
något antingen är inne eller ute. Vad det 
gäller alkoholhaltiga drycker förstärks 
detta av ett Systembolag som alltid sett 
sig som majoritetens tjänare och varit 
helt ointresserad för de återstående 15 
procentens behov. Till det rosa vinet för
håller vi oss närmast binärt. När jag 
gick i nian i mitten av 1980talet hin
kade svensken ännu Matteus och Perle
rose med ofantlig entusiasm, men snart 
var rosévin det fånigaste som fanns i 
Sverige. Ingen drack det. Och jag minns 
en förtvivlad fransman i Uppsala i slu
tet av 1990talet som undrade varför 
svenskarna hatade rosé och vägrade ta 
in några intressanta sorter.

Sedan slog det i stället om 
helt. Först var ”the early 
adopters”: plötsligt hade 
mina homosexuella vän
ner slutat dricka öl, vitt vin 
eller drinkar sommartid, det 
enda som gällde var rosé
vin. Snart sneglade Svensson in sina 
bordsgrannar på Mälarpaviljongen och 
vågade till slut prova ett glas  och det 
var ju lättdrucket, smakade saft, och 
ändå så coolt. Snart var det rosé över
allt. Och eftersom det både var hippt, 
somrigt och alternativt, vad passade 
bättre att servera på Almedalsveckan?

Långt, långt borta var den första 
Almedalsveckan när Olof  Palme talade 
från ett lastbilsflak sommaren 1968. 
1960talets rödvinsvänster var nu lika 
ute som den gamla punschhögern. Men 
som en modern, politiskt korrekt rosé
vinselit kunde alla identifiera sig. Mest 

känt är reklambyrån 
Primes dagliga rosé
mingel, det har hållit på 
i sju år och av Expressen 
rankats som Almedals
veckans egentliga 
maktcentrum. 

Men ”the 
early adop
ters” har 
sedan länge 
redan vänt 
rosén ryggen, 
nu när det går att få 
på uteserveringar i Åmål, Vet
landa och Flen. När jag årets 
första sommardag tog in två 
glas tillsammans med en god 
vän, som i början av 2000talet 
levde på rosévin, ryckte det till 
i ögonen på honom. Nervöst 
vände han sig utforskande till 
vänster och höger, och först när 
han sett att ingen han kände 

befann sig på platsen vågade han ta 
emot glaset. Rosévin är helt enkelt åter 
rysligt ute, bland de som är inne.

De som inte märkte dödsryckningarna, 
när krogarna började saluföra ljusare 
rosévin som skulle vara ”finare” än 
den vanliga, vulgära saftrosén eller när 
Systemet förra sommaren försökte lan-
sera ”orangevin” måste vara totalt ton-
döv för trender. (Vilket förvisso hedrar 
personen i fråga.)

Så nu kommer frågan: hur går det 
med Almedalen? Är Rosékollot för 
evigt förbi? Risken är väl att plötsligt 
ingen längre dricker rosé och att alla 
i stället hoppar på samma nya trend. 
Ska vi gissa att det blir överhumlad, 
amerikansk IPA i stället? Om jag fick 
bestämma skulle vi i stället lämna 

enhetskulturen bakom oss 
och låta allt gott finnas på en 
gång. Det finns tillfällen när 
just ett glas rosévin passar, 
och varför inte låta något 
rosémingel få fortsätta att 
vårdas i Almedalen som en 

nostalgisk påminnelse om 00talet. Men 
komplettera det med Rieslingmingel, 
sangriamingel, Weissbiermingel, 
cidermingel och crémantmingel! Mina 
antagonister i IOGT kanske till och 
med kan ha ett alkoholfritt mingel.

Och i den mångfalden skulle till och med 
de medtagna resterna av rödvinsvän-
stern och punschhögern kunna bjuda in 
varandra och för en gångs skull prova 
varandras drycker. För om Almedalen är 
till någon nytta, så är det väl just att den 
skapar ett forum för människor av god 
vilja att upptäcka att folk kan vara rätt 
hyggliga i det andra lägret också. Eller är 
det roséskära drömmar?

”Rosévin 
är helt 

enkelt åter rys-
ligt ute, bland 
de som är inne.

Champagnestinna stekare 
och mjöd stinkande lavjare är 
illa nog – men värst i Visbys 
festkalender är samhälls
elitens årliga rosékollo, skriver 
Edward Blom.

DEBATT

BussEn
griper 
in

Joakim Palme, 55, 
professor i stats-
vetenskap, Uppsala 
Universitet,  
Stockholm:

– Gå på semini
arier.

expressen i AlmedAlen

EDWARD 
BLOM
Gastronom, kul  tur-
historiker och tv-
person lig het som 
trots de stränga 
orden själv lär 
tömma ett och 
annat glas rosé 
under veckan.

Visbys mest 
urvattnade  
tradition

HALL˚ DÆR
Carl-Jan Granqvist, 67, 
krögare, vinkännare och 
som tog Expressenbilen.

Vart var du på väg?
– Det  var  en  väldigt 

angelägen  resa  där 
Expressen  verkligen 
ryck te  ut  som  en  räd
dare i nöden. Jag skulle 
upp  till  Systembolaget 
och  gå  igenom  ett  event 
som jag är med och anord
nar på tisdag men kunde 
inte  få  fatt  i  en  taxi,  var
ken utanför Wisby hotell 
eller  per  telefon  Jag  går 
omkring  med  käpp  för 
jag  har  lite  svårt  att  gå, 
så  att  promenera  dit  upp 
hade  varit  otänkbart.  Då 
såg jag plötsligt er super

snygga  bil  så  jag  ropade 
haffa Expressen, och tänk 
jag hade sådan tur att han 
stannade!  

Härligt att vi kunde 
hjälpa till, hur var resan?
–  Åh  den  kunde  inte 

ha varit angenämare. Er 
chaufför  bjöd  på  ett  fan
tastiskt  trevligt  sällskap 
och hade goda kunskaper 

om  Jönköpings  krog
liv som vi avhandlade. 
Så  jag  var  givetvis 
tvungen att  inventera 
honom  till  att  under
söka  utbudet  i  Berg
slagen. 
Hur kom du hem igen?

–  Åh  hem  kom  jag 
med Systembolagets vd 
som fick köra mig haha.
Blir det någon smakupp-

levelse här i Almedalen?
–  Till  eventet  som  jag 

håller i med Systembola
get  kommer  gotländska 
smaker  kombineras  till
sammans  med  ett  flertal 
alkoholfria  dryckesalter
nativ.  Det  tror  jag  kom
mer  att  bli  en  fantastisk 
smakupplevelse. 

  KAROlinA AREnHäll

...och hAn ˚kte med bilen
ViLL du ha gratiS  

SkjutS i ExprESSEN-biLEN? 
Ring chaufför Alexander Svensson:  

0722-40 24 56

”som en räddare i nöden”

Klassiska drycken 
för den minglande 
eliten. Foto: Coulorbox

Carl-Jan Granqvist åkte till Sy stem -
bolaget.  Foto: AlexAnder SvenSSon
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Mediesvepet oM AlMedAlen

Vem och vad surras det om i 
Almedalen?

Svenska Dagbladet pre-
senterar i samarbete med 
Lissly varje dag en barome-
ter som visar vad folk på 
sociala medier skriver om i 
Almedalen just nu.

Tjänsten uppdateras kontinuer-
ligt och visar det totala antalet 
omnämnanden på Twitter, Face-
book, Instagram, bloggar och 
andra forum de senaste tre tim-
marna. I går toppade skolan som 
samtalsämne med 177 omnäm-
nanden följt av jobb med 112. På 
tredje plats kom nazism och EU/
euron, skriver SvD.

Bland politikerna var det 
dagens talare och SD-ledare Jim-
mie Åkesson som var överlägset 
mest diskuterad. 533 uppdate-
ringar handlade om honom. På 
andra plats kom söndagens 
talare Göran Hägglund med 78 
inlägg.

Under enormt hemlighets-
makeri fick Almedalsveckan 
ett oväntat besök från Ryss-
land.

Två av medlemmarna i det 
regimkritiska punkkollekti-
vet Pussy Riot kom till Visby 
– medan två av deras kam-
rater fortfarande sitter 
fängslade i Ryssland.

– Om de glöms bort hårdnar 
behandlingen av dem. Vi vill 
visa de ryska myndigheterna att 
världen tittar på, säger Serafima 
till TT.

Nadezjda Tolokonnikova och 
Maria Alechina sitter sedan 
februari förra året i fängelse 
efter en aktion i Frälsarkatedra-
len i Moskva.

Serafima och Shaiba heter 
egentligen något annat, medi-
erna som träffar dem på en inn-
ergård i Visby ombeds att inte 
beskriva hur de ser ut och alla 
bilder tas med huva på.

Många avhoppare i SD. Åkesson i topp. Oväntat besök.

var sjätte sd-
stol gapar tom

Åkesson mest 
omskriven

oväntat besök 
från pussy Riot

Expo SvD TT

SD har förlorat kontrollen 
över var sjätte mandat. 
Partiledare Jimmie Åkesson 
lovade 2010 att partiet inte 
skulle ha några tomma sto-
lar efter valet. Tre år senare 
har partiet förlorat kontrol-
len över 114 av sina 612 
kommunala mandat, visar 
Expos Idags kartläggning.

Pressekreterare Linus Bylund 
försvarar sig med att jämföra löf-
tet med nollvisionen i trafiken:

–  Trafikverket har nollvision 
på döda i trafiken. Att aldrig 
någonsin ha tomma stolar är en 
devis, en målsättning och precis 
som man aldrig kommer att 
uppnå att ingen dör i trafiken  
kommer jag inte ta gift på att vi 
inte kommer ha tomma stolar i 
framtiden.

Siffran återspeglar inte anta-
let avhopp, utan endast antalet 
mandat som partiet i dagsläget 
har förlorat kontroll över.

 MCaroline Szyber (KD), leda-
mot i justitieutskottet, har ett 
fullspäckat schema i Almeda-
len. Samtidigt är det bara åtta 
veckor kvar tills att hon blir 
mamma, vilket även TV4:s 
Anders Pihlblad noterat. 

Men trots att den stora 
dagen närmar sig med storm-
steg så har riksdagsledamo-

ten inga planer på att dra ner 
på tempot.

– Så länge jag mår bra så 
tänkte jag jobba, jag har 
några EU-nämder kvar juli 
ut. 

Vet du om det blir en pojke 
eller flicka?
– Ja, men det är en hemlig-

het säger hon och skrattar.

Fullspäckat Almedalsschema  
för gravida KD-ledamoten

Det är 
 hemligt om 
det blir en 
pojke eller 

flicka!

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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Lars Stjernkvist, under förra årets 
Almedalsvecka. Foto:ExprEssEn

Lars Stjernkvist är en välkänd 
S-profil som bland annat var 
parti sekreterare för Socialdemo-

kraterna under Göran Perssons 
styre – och en veteran i Almedals-
sammanhang.

I dag är han kommunalråd 
i Norrköping – men har sedan ett 
tag tillbaka bestämt sig för att 
lämna politiken efter nästa val.

– Jag har alltid varit en försva-
rare av principen att man inte 
ska sitta för länge. Men det finns 
de som tycker att jag ska tänka 

om så jag har lovat att fundera.
– Det är inget enkelt beslut, 

man känner att det är dags att 
göra något annat men jag har ald-
rig gjort något som är roligare än 
det här, säger Lars Stjernkvist.

Kristoffer Törnmalm
kristoffer.tornmalm@expressen.se

S-profilen Lars Stjernkvist lämnar politiken efter nästa val.
Åtminstone om han själv får bestämma:
– Det finns de som har bett mig att tänka över mitt beslut 

och det har jag väl lovat att göra, säger han. 

StjernkviSt lÆmnar politiken

kampen om  lärarna
Fridolins miljardplan för 
att göra MP till skolpartiet

I dag intar Miljöpartiets 
språkrör Gustav Fridolin 
Almedalens scen för 
andra gången. I fokus 
står skolan och då sär-
skilt lärarnas situation. 
Ända sedan valrörelsen 
2010 har MP velat flytta 
fram positionerna i den 
allt hetare skolfrågan. 
Med folkskoleläraren Fri-
dolin vid rodret har stra-
tegin fått ny tyngd internt. 
Expressen kan i dag avslöja att 
målet är att MP ska bli det mest 
populära partiet bland Sveriges 
lärare och elever.

– Skolan förtjänar ett parti. Nu 
handlar det om ett vägval, ska vi 
fortsätta med fler jobbskatteav-
drag eller ska vi satsa på bar-
nen?, säger Gustav Fridolin.

Lärarfacken inbjudna
Till sin pressträff  i dag har han 

bjudit in ordföranden för de två 
lärarfacken och två lärare. Det 
handlar både om en satsning på 
att rusta upp skolan och på att 
höja lärarnas status. Och då är 
höjda lärarlöner helt avgörande.

– När så många väljer bort 
läraryrket måste man börja med 
lönen. Det är den första åtgärden 
och grunden för att kunna göra 
mer, säger Fridolin. 

Regeringens satsning på 2,3 
miljarder för karriärtjänster för 
10 000 lärare är för liten.

– Den summan är så låg att den 
motsvarar ungefär en kaffe i 
uppehållsrummet per lärare. De 
använder pengarna till skatte-
sänkningar i stället.

Redan 2011 pre-
senterade MP fem 
öronmärkta mil-
jarder till kommu-
nerna för en lärar-
strategi som 
skulle höja lärar-
nas löner genom 
kompetensutveck-
ling. Det förslaget 
ligger fast. Skol-
satsningen blir en 

av partiets största utgifts-
poster i den kommande 
höstbudgeten.

Trots ambitionen att bli 
det främsta skolpartiet 
har väljarna lågt förtro-
ende för MP i skolfrågan. 
Två procent tycker att de 
gröna har den bästa skol-
politiken jämfört med 21 
procent för S och 17 pro-
cent för FP, enligt Novus. 

Genom att bli det största par-
tiet bland de som jobbar i skolan 
hoppas Fridolin att förtroendet 
ska öka. 

– Om läraren i dina barns klass 
är en engagerad politiker Miljö-
partiet inser du att vi har en rik-
tig och genomtänkt skolpolitik, 
säger Fridolin.

Eva-Lis Sirén, ordförande i 
Lärarförbundet, välkomnar MP:s 
fokus på lärarlöner. Hon menar 
att staten är skyldig lärarna så 
mycket till följd av att lönerna 
halkade efter mellan 1970 och 
1990.

– Miljöpartiet har identifierat att 
huvudfrågan för en bra skola hand-
lar om att höja läraryrkets attrakti-
vitet. Nu hoppas jag att andra par-
tier följer efter, säger hon.

Men det handlar också om att 
rusta upp skolan. Pressträffen  
i dag hålls på Säveskolan som för 
ett par år sedan drabbades av 
akuta luftproblem av mögel.

Hoppas på S-samförstånd
MP:s tilltänkta samarbetspartner 

Socialdemokraterna har ännu inte 
satt ner foten vad gäller höjda lärar-
löner. Men Gustav Fridolin tror att 

de kan mötas i 
skolfrågan.

– Vill de göra 
något åt att 12 500 
barn i dag lämnar 
grundskolan utan 
att kunna gå vidare 
till gymnasiet finns 
det förutsättningar 
för oss att sätta oss 
ner och komma 
överens.

VISBY. Gustav Fridolins mål är att göra Miljöpartiet till det 
mest populära partiet bland lärare och elever.

Inför valet 2014 ska skolan vara de grönas viktigaste fråga 
vid sidan om miljön.

Expressen kan i dag avslöja att höjda lärarlöner och en 
upprustning av skolan är en av de tyngsta posterna i partiets 
höstbudget.

– Jämte klimatsatsningen på nya jobb är skolsatsningen 
den största satsningen vi gör, säger språkröret.

Eva-Lis Sirén, 
ordförande i 
Lärarförbundet.

Elisabeth Marmorstein
elisabeth.Marmorstein@expressen.se

i almedalen

Skolexempel. Gustav Fridolins mil-
jardsatsning ska göra Miljöpartiet populärt 
i skolvärlden. Foto: sVEn LInDWALL
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Förra årets charmoffensiv 
har bytts mot kalla handen

Under förra årets Almedals-
vecka inledde Moderaterna en 
charmoffensiv mot Miljö-
partiet med förhopp-
ning om att kunna 
göra upp om frisko-
lorna. Efter en fros-
tig vår skulle skolan 
bli det område som 
kunde tina upp relatio-
nerna var tanken.

Men sedan förra året 
har alla sådana planer 
skrinlagts. Spiken i kistan för 
det samarbete Tomas Tobé sökte 
blev MP-kongressens beslut nyli-
gen att inte tillåta vinstuttag i 
välfärden.

– Det är ett ganska hårt slag 
mot valfriheten och skulle få 
stora effekter om det skulle bli 
verklighet. Jag blir lite bekym-
rad när jag ser hur Gustav Frido-
lin hela tiden drar Miljöpartiet 
vänsterut, säger Tomas Tobé.

”MP till vänster om S”
Han menar att MP nu står till 

vänster om Socialdemokraterna.
– De har haft en bra mitten-

position och värnat friskolorna 

men för första gången ligger MP 
till vänster om Socialdemokra-
terna.

Enligt Tomas Tobé finns tre 
punkter där MP ligger till 
vänster i skolan: Inställ-

ningen till betyg som en 
stressfaktor för elev-

erna, förbudet mot 
vinstuttag i välfär-
den och förslaget om 
att alla friskolor ska 

ha en ekonomisk buf-
fert.

Nytt närmande inte aktuellt
– Det är ett oerhört hårt slag 

mot de mindre friskolorna som 
Miljöpartiet alltid sagt att de 
värnar, säger Tomas Tobé.

Enligt Tomas Tobé är något 
nytt närmande inte aktuellt.

– Socialdemokraterna har på 
punkt efter punkt försökt lägga 
sig nära alliansen i skolfrågan 
men vi har ett Miljöparti som 
går åt vänster. Då blir ju frågan 
vilken skolpolitik de tänker gå 
till val på, säger Tomas Tobé.

Elisabeth Marmorstein
elisabeth.marmorstein@expressen.se

Förra sommaren hoppades Moderaterna på ett samarbete 
med MP i skolfrågan.

Men den flörten har nu blivit till iskyla.
– De har åkt rutschkana vänsterut i skolpolitiken, säger 

Tomas Tobé, utbildningspolitisk talesperson.

M ratar MP 
i skolfrågan

VÆnder ryggen. ”Det är ett ganska hårt slag mot valfriheten”, 
säger Tomas Tobé om att Miljöpartiet inte vill tillåta vinstuttag i väl-
färden. Foto: ROGER VIKSTRÖM

Ingvar Carlsson och SSU-basen 
Gabriel Wikström är överens.

Både Ingvar Carlsson och SSU-
basen anser att Gustav Fridolin 
skulle bli minister om de röd-

gröna vinner valet nästa år, sa de 
vid ett vid ett S-seminarium i går. 
Efteråt utvecklade Carlsson:

– Jag tror att det är större möj-
ligheter för en regeringssamver-
kan med Miljöpartiet. De är duk-
tiga på ett antal frågor som rör 
livskvalité, bland annat miljöfrå-
gan. Det kan bli spännande i en 
regering, säger Ingvar Carlsson.

Men V-ledaren Jonas Sjöstedt 

platsar inte, enligt den forne 
statsministern.

– Det är större möjligheter för 
en regeringssamverkan mellan 
Socialdemokraterna och MP än 
med V, säger han.

Elisabeth Marmorstein
elisabeth.marmorstein@expressen.se

Gärna Gustav Fridolin som minister i en S-ledd regering  
– men inte Jonas Sjöstedt, tycker Ingvar Carlsson.

– Det är tveksamt om Vänsterpartiet skulle tillföra så 
mycket, säger förre statsministern och S-ledaren.

IngVar carlsson dØMer ut V

Kampen om  lärarna
summan i regeringens 
satsning är så låg att den 

motsvarar ungefär en kaffe 
i uppehålls rummet per lärare. 

MP:s fØrslag fØr 
hØjda lÆrarlØnEr
4 Kompetensutveckling 
för alla lärare där staten 
satsar upp till 5 000 
kronor mot att arbets-
givaren avsätter samma 
belopp. 
4 För att få del av löne-
höjningen krävs lokala 
kollektivavtal mellan fack 
och arbetsgivare.
4 500 miljoner på lokala 
eller regio-
nala kom-
petensut-
vecklings-
insatser.
4 20 000 lärare ska 
kunna bli ”utvecklings-
lärare” eller lektorer. Även 
fritidspedagoger ska kunna 
bli utvecklings lärare.

4 Miljöpartiet ska fort-
sätta att prioritera frågor 
som är viktiga för de som 
verkar inom skolan. 
4 Politiken ska 
tas fram i nära 
samarbete  
med de som 
verkar inom skolan.
4 Skolans aktörer ska 
bjudas in för att kommen-
tera de förslag som Miljö-
partiet presenterar. 
4 Grön Ungdom ska ha 
ett aktivt kampanjarbete 
på skolor inom ramen för 
Miljöpartiets kampanj om 
250 000 samtal med väl-
jare inför valrörelsen 
2014.

halv Miljard  
till koMPEtEns- 

utvEckling

saMarbEtE 
MEd skol-
vÆrldEn

MP:s skolstratEgi
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lennart käll, 54
…vd på Svenska Spel, som ska 
möta Läkemedelsföretagen i 
Korpens fotbollssturnering på 
onsdag.

HALL˚ DÆR

”Det är ett 
galet event 
den här 
veckan”

Kommer vi att få se dig på 
plan?

– Haha, jag har faktiskt inte 
blivit  tillfrågad,  men  jag  är 
fortfarande inte helt återhäm
tad efter att  jag skadade mig 
under  endurotävlingen  Got
land  Grand  National  så  jag 
tror att det är bäst att jag tar 
det lite lugnt. Men jag ska nog 
dit och heja.

Vilka kommer att vinna?
– Det gör ju Svenska Spel så 

klart, vi är vana vid spel!
Hur håller du dig i form?
–  Jag  tränar  inför  Cykel

vasan som går den 17 augusti, 
jag  körde  förra  året  och  det 
var fantastiskt roligt. 

Som vd på Svenska Spel 
– hur mycket gambler är du?
– Jag spelar lite mer sedan 

jag blev vd, det blir  lite  triss 
och lotto och oddsspel. Jag gil
lar idrott överlag, mycket fot
boll och ishockey.

Hur är det med din vinnar-
skalle?
– Jag har ingen i spel, men 

det finns en både när det kom
mer  till  att  vara  vd  och  till 
idrott. Jag tycker om att jobba 
målfokuserat både i mitt pri
vatliv och arbete. 

Vad kommer du inte att 
missa under Almedals-
veckan?
–  Vår  dag  med  alla  spän

nande  seminarium  om  bland 
annat marknadsföring och det 
etiska ansvaret, och om match
fixing,  uppgjorda  matcher, 
som jag tycker är väldigt vik
tigt.

– Annars är det alltid roligt 
att mingla och träffa folk – det 
är ett  fascinerande och galet 
event  den  här  veckan.  Det 
skulle ta månader att försöka 
få till möten med alla de män
niskor som man träffar under 
den här veckan.  

karolina arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

Mattias Klum.
Efter valet har framtidskommissi
onen varit Fredrik Reinfeldts stora 

grej och förväntningarna var stora 
inför slutrapporten. Men professor 

Johan Rockström, som var en del 
av kommissionen, är kritisk.

– Politikerna sitter fast i ett sek
torstänkande och har svårt att ta 
ett helhetsgrepp. Miljön är basen 
för all välfärd och därför en hori
sontell fråga, säger han.

Även  Mattias  Klum  kritiserar

den svenska miljöpolitiken.
–  Jag  reser  väldigt  mycket  och 

träffar  väldigt  många  politiker, 
näringslivspersoner  i  olika  delar 
av världen och jag tycker att vi är 
väldigt passiva.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se 

ViSby. Statsminister Fredrik Reinfeldt sågas nu för sin miljö-
politik av professor Johan Rockström och fotografen Mattias 
Klum.

– Vi väntar på att andra ska göra något i stället för att ta på 
oss ledartröjan, säger Klum.

ReinfeLDts kLimAtpoLitik s˚gAs 

s-ekonom 
bytte siDA

Skrev rapport åt Annie Lööf: ”Ganska odramatiskt”

fR˚n s tiLL C. Tore Englén har varit politisk sekreterare åt både Socialdemokraternas förre ekonomiske talesperson Tommy Waidelich. 
Nu har han varit med och skrivit en utredning på uppdrag åt Centerpartiledaren Annie Lööf. Foto: SVEN LINDWALL

Centerledaren  Annie 
Lööf   beställde  nyligen 
en utredning av konsult
företaget  WSP  som  ska 
rädda  bruksorterna. 
Utredningen  fick  stor 
uppmärksamhet  under 
Almedalen  i  går  men  få 
vet att en av författarna 
till rapporten är S  förre 
ekonomiexpert  Tore 
Englén.

– Som konsult får man ibland 
göra uppdrag åt organisationer 
som  man  i  övrigt  inte  har  så 
mycket  gemensamt  med,  säger 
han.

Hjärnan bakom S-budgetar
Tore Englén har varit politisk 

sekreterare åt både Socialdemo
kraternas  förre  ekonomiske 
talesperson  Tommy  Waidelich 
och  partiets  nuvarande  Magda
lena  Andersson.  Enligt  källor 

inom  Socialdemokra
terna var han under sin 
tid  i  S  en  av  hjärnorna 
bakom  partiets  skugg
budgetar.

Men sedan september 
i fjol arbetar Englén som 
konsult  åt  analysföreta
get  WSP,  som  nyligen 
har tagit fram en rapport 
tillsammans  med  Cen

terpartiets  Annie  Lööf   om  hur 
partiet  ska  få  fart  på  landets 
bruksorter.

Teamet  bakom  rapporten 
bestod  av  tre  konsulter  –  där
ibland Tore Englén.

–  Ämnet  var  ganska  odrama
tiskt sett ur ett  ideologiskt per
spektiv, säger Englén och skrat
tar  när  Expressen  ringer  upp 
honom.

– Som konsult får man ibland 
göra uppdrag åt organisationer 
som  man  i  övrigt  inte  har  så 

mycket gemensamt med. Men så 
länge vi  får fria händer och får 
svara för innehåll och slutsatser 
själva. 

Tror du att Annie Lööf vet vem 
du är?
– Det har hon nog inte en ble

kaste om, säger han.
Även om Centerns partiledare 

förmodligen  inte  känner  till 
Englén  var  han 
redan från början 
öppen  med  att 
han hade en bak
grund i ett ”kon
kurrerande 
parti”.  Martin 
Ådahl,  Center
partiets  chefeko
nom,  säger  att 
han kände till att 
Englén jobbat för 

Socialdemokraterna tidigare.
– Det kom upp från början att 

Tore är före detta sosse, men nu 
jobbar  han  ju  helt  för  egen 
maskin och det finns ingen mys
tik alls i detta. 

Är det en fjäder i hatten för C 
att en av S gamla ekonomer tar 
fram utredningar till er? 
– Det är precis så här det ska 

vara,  i stället  för 
att  man  används 
till  tendentiösa 
och  obearbetade 
förslag  så 
används man till 
tunga och bra sta
bila  saker  med 
andra  som  når 
positiva  resultat, 
säger  Martin 
Ådahl.

ViSby. Han var en av hjärnorna bakom Socialdemokrater-
nas skuggbudgetar.

Nu har ekonomiexperten Tore Englén bytt sida.
Men uppdragsgivaren Annie Lööf känner förmodligen inte 

till hans bakgrund.
 – Det har hon nog inte en blekaste om, säger Tore 

Englén.

kristoffer törnmalm
kristoffer.tornmalm@expressen.se

i ALmeDALen

Tommy 
Waidelich.

 MAnnie Lööf vill ge energi till 
svenska bruksorter som dras 
med höga arbetslöshetssiffror.

 MPå ett seminarium i Almedalen 
i går presenterade hon ett paket 
med totalt tolv åtgärder för att 
angripa problemen. Däribland 
sänkta arbetsgivaravgifter för 
mindre, växande företag.

 MVid sidan av de näringspoli-
tiska åtgärderna vill hon även, 
liksom KD:s Göran Hägglund, se 
ett femte jobbskatteavdrag.

– Jag tycker det är viktigt att 
människor ska kunna leva på sin 
lön. Vi vill också se höjd bryt-
punkt för statlig inkomstskatt 
och sänkt skatt för pensionärer.

Annie LØØfs rApport



HEJ MILJÖPARTIET! 
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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flØrten med  kvinnorna
”Extrema” Miljöpartiet 
pekas ut som huvud-
motståndare i valet

När SD-ledaren Jimmie Åkesson 
klev upp på scenen i Almedalen 
vid 19-tiden i går 
kväll hade han 
lyckats locka en 
större publik än 
Göran Hägglund – 
cirka 3 300 perso-
ner mot cirka 
2 700 personer för 
KD-ledaren.

Men en – hög-
ljudd – del av Åkessons publik 
verkade vara mest entusiastisk 
över Miljöpartiet, som Åkesson 
ägnade en stor del av talet åt att 
måla upp som huvudfienden 
inför supervalåret nästa år.

Ny lag fick kritik
Efter några inledande ord om 

flyktingsituationen i Syrien 
inledde Åkesson med att kalla  
1 juli för ”skammens dag” efter-
som det var i går som pappers-
lösa gavs ökade möjligheter att 
ta del av sjuk- och tandvård i Sve-
rige.

– Det är djupt orättvist att en 
pensionär som arbetat och beta-
lat skatt hela sitt liv knappt har 
råd med mediciner och vård 
medan den som uppehåller sig i 
landet illegalt ska få samma ser-
vice avgiftsfritt, 
sa Åkesson.

Men när Åkes-
son nämnde att 
lagen – som är ett 
resultat av samar-
bete mellan rege-
ringen och MP – 
trädde i kraft hör-
des hurrarop från 
en grupp i publi-
ken.

SD-ledaren har 
vid flera tillfällen 
kallat Miljöpar-

tiets politik för ”extremistisk” 
och under talet målade han upp 

MP som huvud-
fiende i kampen 
om att bli tredje 
största parti i 
valet nästa år.

– Senast i går 
hörde jag företrä-
dare för Miljöpar-
tiet säga att vi är 
deras ideologiska 

motpol, vilket är utmärkt och all-
deles korrekt, sa Åkesson.

Vill nå ut till fler kvinnor
I talet berörde Åkesson också 

partiets strävan att nå fler 
kvinnliga väljare – men samti-
digt tog han kraftigt avstånd 
från dagens jämställdhetsdebatt:

– Jämställdhetsdebatten i dag 
handlar mer om radikalfeminis-
tiskt testuggande än om att fak-
tiskt hjälpa kvinnor i deras var-
dag.

SD-ledaren upprepade gårda-
gens politiska SD-utspel om att 
öka möjligheterna för att gå upp 
till heltid för deltidsanställda 
inom offentlig sektor.

Känga till EU
Åkesson hann också ägna en 

del av talet åt 
nästa års EU-val 
– där snusfrågan 
kommer att bli 
ett slagträ.

– Varför i hela 
friden ska vi 
behöva gå till 
Bryssel med 
mössan i hand 
och be om att få 
lov att sälja vårt 
eget snus i vårt 
eget land? und-
rade han.

visby. Sverigedemokraternas huvudfiende inför superval
året 2014 är Miljöpartiet.

Det stod klart efter SDledaren Jimmie Åkessons tal i 
Almedalen i går.

Men den mest entusiastiska publiken tillhörde MP.
– Tyvärr ser det nu ut så att oavsett vilket av blocken 

man väljer så kommer man att få Miljöpartiets extrema 
invandringspolitik, sade Jimmie Åkesson.

kom till mig. Jimmie Åkesson ser ut att be en stilla bön – förmodligen om att Sverigedemokraterna ska    lyckas nå fler kvinnliga väljare i nästa års val. I förra valet var bara 36 procent av SD:s väljare kvinnor.

S˚ m˚nga getingar f˚r Jimmie ˚keSSonS tal:   

 M ingen vidare uppvärmning. Lättlyssnad musik som Jakob 
Hellman, Oskar Linnros och Peps Persson i högtalarna. sD-
tjänstemannen Jörgen Fogelklou hälsade publiken väl-
kommen men lämnade snabbt över till Jimmie Åkesson.

 MCirka 3 300, vilket är en bättre siffra än KD-ledaren Göran 
Hägglunds. sD-anhängarna – många i gula t-shirts – applå-
derade hängivet men tände aldrig. Det gjorde däremot alla de 
som kampanjade med MP för papperslösas rättigheter.

 MJimmie Åkesson kan vara bitsk. i går fick KD-ledaren 
Göran Hägglund, jämställdhetsminister Maria Arnholm, FP, 
och Miljöpartiet många attacker. s-ledaren stefan Löfven 
kom billigt undan om att han handlar mindre än han talar.

UppvÆrmningen 1234 pUbliken 12342341234 attackerna 123412341234

FAKFF ˚kesson
talade i 42 minuter
NAMN: Jimmie Åkesson.
ÅlDer: 34 år.
PArTI: sverige-
demokraterna.
STArTTID: 19.01.
SluTTID: 19.43.

i almedalen

David 
Baas
david.baas 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

12/30
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flØrten med  kvinnorna

kom till mig. Jimmie Åkesson ser ut att be en stilla bön – förmodligen om att Sverigedemokraterna ska    lyckas nå fler kvinnliga väljare i nästa års val. I förra valet var bara 36 procent av SD:s väljare kvinnor.

k-g Bergström: Logiskt 
att attrahera kvinnor  
i offentlig sektor
visby. Sverigedemokraternas mål är uppenbart. 
Partiet ska locka över offentliganställda LO-kvinnor 
från Socialdemokraterna till SD. Det kan behövas. 
Partiet har en mycket sned könsfördelning. I 2010 
års val var bara 36 procent av partiets väljare 
kvinnor. 

I teorin har den sverigedemokratiska strategin fog för sig. 
Partiet måste bli attraktivare bland kvinnor för att det ska 
växa. Det är också i LO-grupperna det finns potentiella nya 
väljare. Sverigedemokraterna är nämligen det mesta 
arbetarpartiet. 62 procent av SD-väljarna klassificerar sig 
själva som arbetare. Klart 
högre andel än hos Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet. 

Därför är det logiskt att 
försöka attrahera kvinnor i 
offentlig sektor. Det sker nu 
genom löfte om rätt till heltid 
och stopp för obetalda håltim-
mar i till exempel äldreomsorgen.

Socialdemokraterna har ända sen 1990-talet talat om 
den rätten. Men inte mycket har hänt. Möjligen blir Jim-
mie Åkessons utspel den blåslampa i rumpan på Stefan 
Löfven, som får S att äntligen göra allvar av sitt prat.

För S har inte råd att förlora ännu fler LO-medlemmar till 
SD. Att Socialdemokraterna fortfarande ligger på histo-
riskt låga nivåer som drygt 30 procent torde till stor del 
bero på att SD tagit väljare. Även om Miljöpartiets upp-
gång förstås också spelar in.

Sen är det inte säkert att socialdemokratiska LO-kvin-
nor är lika benägna som männen att rösta på SD. Kvinnor 
tycks vara mer toleranta, mindre trångsynta och invand-
rarfientliga än män. Många av dem har också vant sig vid 
att ha invandrare som jobbarkompisar. Kommunals ordfö-
rande uppgav igår att hälften av personalen i Stockholms 
äldreomsorg är invandrare.

Och de många invandrade LO-kvin-
nornas lust att ge SD sina röster torde 
rimligen vara begränsad.

SD-utspelet kostar knappt sex 
miljarder kronor, uppgav Åkesson. 
Till skillnad från Göran Hägglund 
undvek SD-ledaren att berätta hur 
han vill finansiera sin reform. Man 
kan misstänka att det blir på mins-
kad invandring. Det är partiets 
favoritfinansiering oavsett om det 
finns täckning eller inte .

Socialdemokraternas strategi har 
hittills varit att försöka tiga ihjäl SD. 
Fredrik Reinfeldt har tagit striden i 
partiledardebatterna, medan Mikael 
Damberg hukat. Frågan är om S efter 
gårdagens utspel, kan fortsätta att 
göra det.

S˚ m˚nga getingar f˚r Jimmie ˚keSSonS tal:   

 MJimmie Åkesson är ingen lustigkurre, och när han för-
söker skämta är gensvaret från publiken ofta ljummet. i går 
anspelade han på Göran Hägglunds tal i söndags och lik-
nade KD-ledaren vid spelet Rappakalja de lux. 

 M inget parti bränner sitt krut i Almedalen året före ett val. 
Åkesson upprepade sD:s satsning på heltid till deltidsan-
ställda inom offentlig sektor. Han sade också att de vill åter-
ställa arbetsmiljöverkets resurser mot arbetsskador.

 MJimmie Åkesson överraskar sällan. Men i går försökte han 
stjäla retorik ur Göran Hägglunds ”verklighetens folk”-tal 2009 
och Fredrik Reinfeldts tal om de nya Moderaternas ”hjältar” 
förra året. Åkessons tappning var ”sverigevänner i hjärtat”.

humorn 1234 nyheterna 11234234 ØverraSkningen 12341234

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

politik

Jämställdhets-
debatten i dag 

handlar mer om radi-
kalfeministiskt tes-
tuggande än om att 
faktiskt hjälpa kvinnor 
i deras vardag.

möjligen blir 
Åkessons 

utspel en blås-
lampa i rumpan 
på Stefan löfven.

SönDag: Göran 
Hägglund (KD) 19 
getingar.

tidigare 
talare: 

Talare i dag: 
gustaV Fridolin (Mp)getingBetyg: david Baas, politisk reporter, expressen
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Utspel i Almedalen för 
bättre ekonomiska villkor

Trav- och galoppsporten har 
skrivit ett nytt, rekordkort, 
avtal med staten som enbart 
gäller 1 juli–31 oktober 2013.

I en mer offensiv for-
mulering än någonsin, 
säger Svensk Travsport:

”Trav- och galopp-
sporten kommer under 
avtalsperioden fortsätta 
planera för eventuell 
etablering av spelbolag 
utomlands och/eller 
inleda samarbeten med 
andra aktörer som ett alterna-
tiv för att i framtiden säker-
ställa sportens finansiering”.

För Expressen klargör ordfö-
randen Hans Ljungqvist på 
plats i Almedalen:

– Klart de (staten) kan tycka 
att det är provocerande, men 
det handlar om vår överlevnad.

Trav- och galoppsporten age-
rar för bättre ekonomiska vill-

kor för att kunna möta konkur-
rensen från de utländska bolag 
som ej betalar skatt, men Hans 
Ljungqvist pratar också om 

restriktioner som ”vi 
får inte starta nya spel 
och så vidare”.

– Ska ATG finnas på 
kartan om 10–20 år 
måste vi få bredda kon-
ceptet och ut på en 
internationell mark-
nad.

Till Malta, dit man 
hotar flytta onlineverksamhe-
ten, skulle man i så fall ta med 
sig ATG, alla de populära spel-
formerna och 1,3 skattemiljar-
der/år. Själva loppen ska fortfa-
rande köras på svenska banor.

Hans Ljungqvist öppnar 
också upp för samarbeten med 
de utländska spelbolagen. 

Magnus Alselind
magnus.alselind@expressen.se

VISBY. V75 kan flytta till Malta. Trav- och galoppspor-
ten hotar att lämna Sverige, starta onlinebolag utom-
lands och försvinna med skattemiljarderna.

– Det är ett alternativ, säger Hans Ljungqvist, ordfö-
rande i Svensk Travsport och vice ordförande i ATG.

V75 hotar med flytt till 
Malta: ”Ett alternativ”

Mot Malta? Expressen.se avslöjade i går att Svensk Travsport och 
ATG hotar flytta onlineverksamheten till Malta. På bilden Commander 
Crowe – vinnare i Elitloppet 2012. Foto: NIKLAS LARSSON/bILdbyRåN

Hans
Ljungqvist.

Takeda Pharma AB, Box 3131, 169 03 Solna. Besöksadress: Björnstigen 87, 170 73 Solna. Telefon: 08-731 28 00. E-post: infosweden@takeda.com

Svensk sjukvård har sina fel och brister. Men det är också en sjukvård i världsklass, inte minst när det gäller stroke-

förebyggande behandling vid förmaksfl immer.

I den mån Takeda, tidigare Nycomed, har bidragit till detta så beror det på att vi i femtio år har samarbetat med 

vården och vårdtagarna här i landet. Vi är stolta över vad vi uppnått och sättet vi har gjort det på. Att vi numera 

är ett Takeda-företag förändrar inte den saken.

Fler än 110 000 patienter i Sverige tar varje dag vårt läkemedel, för att inte få stroke efter förmaksfl immer. 

Tillsammans med sjukvården har vi lyckats få till världens högsta följsamhet. Ingenstans följer patienterna den 

ordinerade behandlingen bättre. 

En bidragande orsak till det är den utbildning och det samarbete, som vi haft 

för och med sjukvårdsorganisationer, läkare och annan vård personal runt om i 

landet  – och därigenom med deras patienter. På så sätt har vi kunnat dra vårt 

strå till stacken för att spara liv och lidande såväl som pengar. 

Och det tänker vi fortsätta att göra.

50 år av samarbete. 
För en vård i världsklass.

A
LM

/2013
-0

6
-553
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Argument Av vikt. Regeringens satsning på ”Matlandet Sverige” kritiserades hårt av både Helena Jonsson från LRF (vänster) och 
Peder Tuborgh från Arla Foods (höger). Landsbygdsminister Eskil Erlandsson (mitten) kände sig tvingad att dra ett skämt om sin goda aptit.

Sågad av Arla och LRF – då skojade ministern om sin vikt

Regeringens satsning på ”Mat
landet Sverige” har länge kriti
serats för att ha för stort fokus 
på småskalighet där små ”getost
producenter” prioriteras före 

större jordbruk.
– Här handlar det om hur allt 

ska bli mindre, konstaterade 
Arla Foods danske koncernchef  
Peder Tuborgh.

Han mötte landsbygdsminister 
Eskil Erlandsson i en panel
diskussion under rubriken ”Ska 
vi fortsätta producera livsmedel 
i Sverige?” hos branschorganisa
tionen Livsmedelsföretagen.

Tuborgh från Arla fick stöd av 
den svenska bonde rörelsen.

– Peder slog huvudet på spi
ken, säger LRF:s ordförande 
Helena Jonsson.

Erlandsson försvarade sig med 
att alla är små i början, och att 
egenföretagarna förhoppnings
vis kommer lyckas så bra att de 
måste anställa. 

Han konstaterade också att 
han gjorde sitt bästa för 
livsmedels företagen genom att 
äta mycket.

Fredrik Sjöshult
fredrik.sjoshult@expressen.se

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson är under attack för 
sitt matlandsprojekt under Almedalsveckan – både bönder 
och Arla sågade honom i går och han tvingades försvara sig 
med humor.

- Det syns på mig att jag äter rätt duktigt!

Använde sina extra 
kilon som försvar 

Eldnings
kuppen 
firar tre år

 MGudrun Schymans eld
ningskupp i Almedalen firar 
tre år i år. Precis som vanligt 
står hon på Donners plats 
i Visby där hon företräder 
Feministiskt initiativ – och 
dagligen kommer folk fram 
till henne och kommenterar 
den berömda PRkuppen där 
hon brände 100 000 kronor.

– Det är en manifestation 
som har gett otroligt stor 
utdelning. Vi tog i i underkant 
när vi brände pengarna. 
100 000 är vad kvinnor för
lorar varje minut.

KRiSToFFER TöRnMALM

nØjd till 100 000. Gudrun 
Schyman (Fi) har aldrig ång-
rat att hon eldade upp hundra 
 tusen kronor. Foto: SVEN LINDWALL

www.far.se

3:12 – den nya entreprenörsskatten 
– hur slår den egentligen mot näringslivet?
Rakt med Rakel - Sveriges mäktigaste podcast - frågar 
ut partierna om regeringens förslag till nya 3:12-regler. 
Hur påverkar förslaget tillväxt och konkurrenskraft? Vilka 
blir konsekvenserna för Sveriges alla fåmansföretag? 

PARTIUTFRÅGNINGAR:

Ska regeringen lägga fram en proposition i höst trots den 
massiva kritiken från lagråd och remissinstanser?

Hör partiernas svar. Varje dag under Almedalsveckan. 
På iTunes eller far.se

Kent Persson, 
riksdagsledamot i 
näringsutskottet (V)

Mats Pertoft, 
riksdagsledamot i 
skatteutskottet (MP)

Per Åsling,
riksdagsledamot i 
fi nansutskottet (C)

Mats Odell, 
ordförande i riksdagens 
näringsutskott (KD)

Carina Adolfsson 
Elge stam, riksdagsleda-
mot näringsutskottet (S)

Henrik von Sydow, 
ordförande skatte-
utskottet, (M)

Gunnar Andrén,
riksdagsledamot 
skatteutskottet (FP)

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
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Etanolpartiet
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etanolanvändningMkommerM
knappastMfåMväljarnaMattMbytaM
lag.MOchMjämförtMmedMKultur

partietMsomMpres
enteMradesMsomMettM

låtsasMpartiM
2006MharM
EtanolMpartietM
hittillsMröntM
blygsamM
uppmärk
samhetM
iMAlmedalen.

IntE Ens nÆra

1 sverker Göransson, 
Överbefälhavare

MMNärMÖBMiMbörjanMavMåretMslogM
fastMattMSverigeMinteMkanMför-
svaraMsigMmerMänMenMveckaMpåM
egenMhandMtogsMförsvarspoliti-
kernaMpåMsängen.MSedanMdessM
harMpartiMefterMpartiMbörjatM
prataMförMhögreManslagMtillM
MFörsvaret.MTillbakaMfrånMsjuk-
skrivningenMfortsätterMhanMattM
varaMenMblåslampaMpåMreger-
ingen.MFörsvarsministerMKarinM
EnströmMärMmåttligtMroad.

2 Cecilia Hermansson, 
seniorekonom 

 swedbank
MMSomMföreMdettaMchefsekonomM

ochMnumeraMforskareMpåMheltidM
kallasMhonMinMsomMexpertMbådeM
närMdetMgällerMplån-
boksfrågorMochM
nationalekonomi.M
IMgårMfickMhonM
tyckaMtillMomM
Centerpar-
tietsMfokusM
påMbruks-
orter.M”DetM
räckerMinteM
medMsänktaM
arbetsgivar-
avgifter”,M
blevMdomen.

3 Patrik Westander, vd 
pr-byrån Westander

MMWestanderMfortsätterMattMretaM
restenMavMpr-branschenMgenomMattM
hävdaMöppenhetMochMtransparensM
förMlobbyister.MHanMharMlyckatsM
värvaMmångaMgamlaMrödgrönaM
tjänstemänMtillMsittMstallMunderM
devisenMattMdeMmåsteMtroMpåMdeM
uppdragMdeMarbetarMmed.

MaKtHaVarE

Elisabeth Marmorstein & Karl-Johan Karlssons

HETA LISTAMMVadM dennaM giraff M villM uppnåM ärM
oklart,M menM henM nårM högM höjd.M OchM
ställerM gärnaM uppM påM bilderM medM
Almedalsbesökare.
M Foto: Cornelia nordström

Politisk höjdare?

Foto: sUVad mrKonJiC

Soppatorsk.MFoto: ColoUrBoX

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.



KUNGSHOLMEN

1 rok 31 kvm på Kungshol
men. Fräscht badrum. 5000 
kr/mån 070-310 84 51

3:A Kungsholmen. 86 kvm 
med Balkong mot Mälaren.  
10000 kr/mån. 0703108451

Stor 4:a på Kungsholmen med 
två badrum. 92 kvm, 9000 
kr/m. 070/3108451

3:A Kungsholmen. 74 kvm 
8000kr/mån. 070-31084 51

Sekelskiftsvåning med sjö
utsikt centralt på Kungshol
men. 2 badrum. 5 rok 110 kvd. 
10 000 kr/mån. 070-310 84 51

Nybyggd 2:a Kungsholmen. 
Parkettgolv. Badrum med 
klinkers och golvvärme. 10 500 
kr/mån. tfn 070 310 84 51

1 rok 32 kvm på Kungshol
men. Sovalkov. Fräscht kök. 
4.450 kr/m. Telefon 070- 
310 84 51

2:a Kungsholmen. 47 kvm. 
Ickerrökare. Uthyres för 8000 
kr/mån. Tfn 070/310 84 51

1 rok, Stadshagen. 37 kvm, 5 
500 kr/mån. Tfn 070- 
310 84 51

4:a Kungsholmen. Två 
badrum och balkong i syd. 93 
kvm. Hyra 9000 kr/mån. Tfn 
070/310 84 51

Stor 5:a Kungsholmen. 137 
kvm. Två fräscha badrum. 
Möjlighet att dela med flera 
personer. Månadshyra 14.000 
kr/mån eller 3.000 kr/person/
mån. Ring 070/310 84 51

2:a Stadshagen. 57 m2.  
7000:/m. Ring 070 310 84 51

1:a Kungsholmen. Renoverad 
funkis. 43 kvm, balkong. Hyra 
5 500 kr/mån. Tel: 070- 
310 84 51

3:a Kungsholmen. 75 kvm. 
Balkong. Tbana Rådhuset. 
Hyra 6 500:/mån. tele 
070/3108451

Fredhäll. 2:a. 67 kvm. Nyreno
verad. Hyra 8000 kr/mån. Tfn 
070-3108451

VASASTAN

Sekelskiftstrea med kakelugn 
i Vasastan. 85 kv, 8500 kr/
mån. Telefon 070-3108451

Vasastan. Charmig 2:a med 
fungerande kakelugnar. 53 
kvm. 5600 kr/mån. Tel: 070-
310 84 51

Vasastan, sekelskifte, 6:a, 
185 kvm, hiss, 3:e våningen, 
balkong. Kan skicka bilder. 
Hyra 15000 kr. Telefon 070- 
31 08 451

Drömvåning
4 rok i Vasastan. 112 kvm på 
6:e vån i nyrenoverad fastighet. 
2 badrum, stor balkong i väs
ter, gemensam wifi och bastu. 
Uthyres tillsv. 11.000 kr/m. 
Telefon 070-310 84 51

3:a Odenplan. 74 kvm, 
balkong vläge. 7 400:/mån. 
070-310 84 51

6:a Vasastan. Sekelskifte  
190 kvm med två balkonger 
och fungerande kakelugnar. 
Perfekt kompislgh. Hyra 
15.000 kr/mån eller 3.000 kr/
pers/mån. Ring för visning 
070-310 84 51

Vasastan. Sekelskiftsvåning 
5 rok.  107 kvm. Bra lgh för 
barnfamilj eller kompisboende. 
Hyra 10 000/mån eller 3 500 
kr/pers. Ring 070/310 84 51

NORRMALM

Stor, härlig, modern 3:a på 
hela 120 kvm centralt på Svea
vägen. Månadshyra 12500 kr/
mån. Tfn: 070-3108451

Sekelskiftsvåning i slutet av 
Sveavägen. 139 kvm, 6 r o k 
för 15.000: mån. Tele: 070- 
31 08 451

Pärla med service 
4 rok i Wasatornet. 152 kv 
på 12:e vån. Stor balkong 

i svläge. 2 badrum, pool o 
minigym i huset. Wifi, on 
demandservice o concierge. 
Hyra 21.000 kr/mån. Telefon 
070-310 84 51

Stockholm City, modern 3:a, 
byggår 2007, välplanerade 
74 kvm, balkong på tyst sida, 
hyra 11 500 kr/m. Telefon 070 
3108451

4:a City. 103 kvm med bal
kong i tyst läge. Hyra 12 500 
kr/månad. Inflyttningsklar. Ring 
070-310 84 51

3:a Norrmalm. Nyproduktion. 
Lugnt läge, balkong. Nära T
centralen. 72 kvm. Månads
hyra 11.000 kr/månad. Ring 
för visning 070-310 84 51

Våning 6 rok, högst upp med 
balkong. Nyrenoverad med 
bevarade sekelskiftesdetaljer. 
Tre badrum. Hyra 19 500:. 
Möjlighet att dela. Hyra per 
person/mån 4 000:. Ring för 
visning och kontraktskrivning 
070 310 84 51

Välplanerad 3:a Norrmalm. 92 
kvm. Ickerökare. Uthyres för 9 
500 kr/mån. 0703-10 84 51

Nyrenoverad 2 rok, Norrr
malm. 61 kvm. 7000 kr/m. 
Ring 0703-10 84 51

3 rok, Norrmalm. Nyrenoverad 
med stor balkong. 77 kvm. 
Hyra 9 000kr/mån. Tele 0703-
10 84 51

Centralt Norrmalm. 2:a 45 
kvm. 4500kr/mån. tel 070-
3108451

ÖSTERMALM

Renoverad sekelskiftsvåning 
med bevarad charm Karlaplan. 
6 rok för 17000 kr/mån. 
070/3108451

2 ROK, Roslagstull med mo
dernt kök. 60 kvadrat, 7.500 
kr/mån. Mob: 070-31 08 451

Stor 4:a på 100 m2. Nära 
KTH. 7 500/mån. Tele 070-
310 84 51

Hjorthagen, nyrenoverad 1:a 
i äldre charmigt hus, 40 kvm, 1 
tr, 4 200kr/m. Tfn 0703108451

Kompisboende nära kth
5:a på Valhallav, 144 kvm. 4 
sovrum. Möjligt att hyra del i 
lgh. Utmärkt för stud. Fräsch. 
Delvis möbl. Hyra 14.000 kr/
mån el 4.000 kr/m per person. 
Telefon 070-310 84 51

1800-talslgh på Östermalm. 
5 rum och 120 kvadratmeter. 
Bevarad charm med fung
erande kakelugnar och fräscha 
badrum. 12 000 kr/mån. Tel 
070-310 84 51

1 rok Östermalm. 34 kvm, ej 
hiss. Uthyres 2 år. Hyra 5.000 
kr/m. Telefon 0703108451.

Östermalm, charmig 1:a 
med kök på, 41 kvm, hiss, ej 
balkong, bra läge, hyra 3.800 
kr/månad. Telefon 070/310 
8451

Stor 4:a Östermalm. 102 kvml 
nära tbana. 8500;/mån. tele 
0703-10 84 51

Sekelskiftstrea med kakelugn. 
85 kv, 8500 kr/mån. Telefon 
070-3108451

Östermalm. Charmig 2:a med 
fungerande kakelugnar. 53 
kvm. 5600 kr/mån. Tel: 070-
310 84 51

Vasastan, sekelskifte, 6:a, 
185 kvm, hiss, 3:e våningen, 
balkong. Kan skicka bilder. 
Hyra 15000 kr. Telefon 070- 
31 08 451

Drömvåning 4 rok Östermalm. 
112 kvm på 6:e vån i nyreno
verad fastighet. 2 badrum, stor 
balkong i väster. Uthyres tillsv. 
11.000 kr/m. Telefon 070- 
310 84 51

3:a Östermalm. 74 kvm, 
balkong vläge. 7 400:/mån. 
070-310 84 51

6:a Östermalm. Sekelskifte 
190 kvm med två balkonger. 
Perfekt kompislgh. Hyra 
15.000 kr/mån eller 3.000 kr/

pers/mån. Ring för visning 
070- 3108451

Östermalm. 5 rok. 107 kvm. 
Bra lgh för barnfamilj eller 
kompisboende. Hyra 10 000/
mån eller 3 500 kr/pers. Ring 
070/310 84 51

SÖDERMALM

Toppmodern och nyreno
verad 1 rok 32 kvm i hjärtat 
av Södermalm.  Nära tbana 
Medborgarplatsen. 5 300 kr/
mån. Mob: 0703108451

Nyrenoverad  2:a 51 kvm på 
Södermalm. Endast 7200/
mån. Tfn 0703108451

Stor tvåa nära Rosenlund
sparken på Söder. 6400kr/
mån. Tel 0703-108451

3:a Södermalm. 82 kvm. 
Ickerökare. Uthyres för 7500 
kr/mån. Ring 070-3108451

Centralt Söder. 2:a 52 kvm. 
5.100:/mån. Tfn 0703- 
10 84 51

1800-talslgh på Södermalm. 
5 rum och 120 kvadratmeter. 
Bevarad charm med fung
erande kakelugnar och fräscha 
badrum. 12 000 kr/mån. Tel 
070-310 84 51 

1 rok Södermalm. 34 kvm 
på 3:e vån, ej hiss. Gården en 
grön oas mitt i stan. Uthyres 2 
år. Hyra 5.000 kr/m. Telefon 
070-310 84 51.

Fin 2:a på söder
2 rok, 44 kvm i SoFo. 3 tr. Hiss 
o fransk balk. Ljus o fräsch. Ej 
rök. Hyra 6.200 kr/m. Telefon 
070 310 84 51. 

Södermalm, charmig 1:a 
med kök på, 41 kvm, hiss, ej 
balkong, bra läge, hyra 3.800 
kr/månad. Telefon 070/310 
8451

Fräsch funkis 1:a. Söder
malm. 33 kvm. Hyra 5000:. 
Tele 070-3108451

Nybyggd 3:a Södermalm
Centralt på Söder finns denna 
fina nybyggda 3:a på 79 kv. 
Hyra 11000 kr/mån. Ring för 
visning: 070 310 84 51

2:a Södermalm med bevarad 
50talsstil. 51 kvm  4 800:/
mån. Ring 070-310 8451

4:a Södermalm nära Vita
bergsparken.  76 kvadrat. 
Endast 6 500 kr/månad. Tfn 
0703-10 84 51

Stor 4:a Södermalm. 102 
kvm 50tal nära tbana. 
8500;/mån. tele 0703-10 
84 51

2:a Södermalm, fräscht 
badrum och balkong sv. 73 
kvm. Hyra 9500kr/ mån. Ring 
070-310 84 51

1:a Södermalm. Varsamt 
renoverat 20tal. 31 kvm. 5 
000:/månad. Tfn 0703- 
108 451

Lgh för barnfamilj/ 
kompisboende
4:a med två badrum Söder
malm. 99 kvm. Byggår 96. 
12500 kr/mån. Perfekt kom
pisboende. Ring för visning 
och mer information: 070- 
310 84 51

Välplanerad 3:a Södermalm. 
92 kvm. Ickerökare. Uthyres för 
9 500 kr/mån. 0703-10 84 51

Nyrenoverad 2 rok, Söder
malm. 61 kvm. 7000 kr/m. 
Ring 0703-10 84 51

3 rok, Södermalm. Nyreno
verad med stor balkong. 77 
kvm. Hyra 9 000kr/mån. Tele 
0703-10 84 51

Centralt Södermalm. 2:a 45 
kvm. 4500kr/mån. tel 070-
3108451

Södermalm. 3 rok, sekelskifte. 
85 kvm. Nära Medborgarplat
sen. Hyra 8000 kr/mån. Tfn 
070-310 8 451

Södermalm. Sekelskifte. 5 
rum, 124 kvm. Nära Slussen. 
12.000 kr/mån eller 2500 kr/
pers. tel 070/310 8451

1:a m kokvrå, Södermalm. 
Nyrenoverad. 38 kvm. Må
nadshyra 5.000kr/mån. Tfn 
070/3108451

1:a sekelskifte nära Rosen
lundsparken. Modernt 
bad rum. 4500kr mån. Ring 
0703108451

2:a Södermalm med fräscht 
badrum. 4600 kr/m. Tel 070-
3108451

2:a med charm Södermalm. 
62 kvm. Ickerökare. Fräscht 
barum. Hyra 5.000/mån. Tele 
070 310 84 51

VÄSTERORT

1:a Brommaplan. 41 kvm. 
Nära tbana och affärer. Hyra 
4500:/mån. Tfn: 070- 
310 84 51

3 r o k, Bromma. 74 kvadrat. 
Tyst läge, nära tbana. 6000kr/ 
mån. Tele 070-310 84 51

3:a Stora Mossen. 71 kvm. 
5900 kr/mån. Tfn 0703 108 
451

Tensta, stor 2:a, 69 kvm, 2 tr 
hiss, bra planlösning, loftgång 
och balkong, nära Tbana, 
månadshyra 4 900 kr. Tele 070 
3108451

Akalla, välplanerad 3:a, 78 
kvd med hiss och inglasad 
balkong. 5 200 kr/mån. Tfn 
070/3108451

Rinkeby, stor 3:a 82 kvm 
med fräscht badrum. 5 100 kr/
mån.Tfn 070-3108451

Nyrenoverad 2:a, Hjulsta. 57 
kvm. 5.500 mån. 0703108451

Hjulsta. 3:a med fräscht bad
rum. 77 kvm. 5.000/mån. Ring 
070/3108451

Tensta. 2:a, 67 kvm. 5.000 kr/
mån. Tel:070-31 08 451

Akalla. 3 rok. 76 kvm. Icke
rökare. 5000 kr/m. Tele 070-
310 84 51  

Tensta. 3:a, 85 kvm. 5.500 
kr/m. Tele 070-310 84 51

Rinkeby. 3 ROK.  78 kvm. 
Helkaklat badrum. Ickerökare. 
7.000 kr/mån. Tele 070-
3108451

4ROK Tensta. 96 kvm. 2 bad
rum. Nyrenoverad. Hyra 7000 
kr/mån. Tele 070/310 84 51

Rinkeby. 4:a, två badrum. 
Balkong. Stambytt. 8000:/
mån. 070/3108451

3:a 87 kvm i Hässelby. Nytt 
kök. Nb m uteplats. Ej husdjur 
el rökare. Hyra 7.200 kr/m. 
Telefon 070-310 84 51

Vällingby. 3:a nybyggd. 79 
kvm. Hyra 9 000 kr/mån. Tel 
070310 84 51

Vällingby. Renoverad 50-tal. 
2 rok, 58 kvm. Hyra 5000kr/
mån. Tfn 070-3108451

Spånga. 3:a. 77 kvm. 6500 kr/
mån. Tele: 070-3108451

1 rok Bromma. Stambytt. 38 
kvm. Hyra 4500 kr/mån. Tel 
070 310 84 51

1:a Bromma. 41 kvm. Nyreno
verat badrum o kök.  4500 kr/
mån. Tel 070-310 84 51

3:a 87 kvm Grimsta. Nytt kök. 
Nb m uteplats. Hyra 7.200 
kr/m.Telefon 070-310 84 51

Hässelby strand. 3:a ny
byggd. 79 kvm. Hyra 9 000 kr/
mån. Tel 070/310 84 51

Vällingby. Renoverat 50-tal. 
2 rok, 58 kvm. Hyra 5000kr/
mån. Tfn 070-3108451

Spånga. 3:a. 76 kvm. 6200 kr/ 
mån. Tele: 070-3108451

SÖDERORT

Farsta. 3:a nära tbana och 
Farsa centrum.  70 kvm. 6500 
i mån. 070-310 84 51

Stor 3a Hammarbyhöjden. 70 
kvm, 8.000:/m. 0703108451

3:a Enskede. 74 kvm. Fräscht 
badrum, balkong sv. 7.500 kr/
mån. tfn 070-31 08 451

Årsta, 4:a, 88 kvm, 3 tr, bal
kong. Nära tbana, hyra 8100 
kr/m. Telefon 0703108451

Bandhagen, nyrenoverad 
3:a, 69 kvm, nära Tbana och 
naturen, hyra 5 500 kr månad. 
Telefon 070 3108451

Farsta, 1:a med låg hyra, 40 
kvm, nb, nära tbana och pen
deltåg, hyra 3 500 kr. Telefon 
070/310 84 51

Midsommarkransen, 
välplanerad 3:a, 56 kvm, 4 tr, 
hiss, nära Tbana, 5000 kr/m. 
Telefon 070310 84 51

Sätra.4 rok, två badrum.  
98 kvm. Bra kommunikationer. 
7500 kr/mån.Tel 070- 
310 84 51

Sätra. 3:a 82 kvadrat. 
Ickerökare. 6.000/mån. Tfn 
070/3108451

Sätra. 2 rok. 69 kvm. 5000:/
mån. Tel 070/3108451

Vårberg. 3:a 95 kvm. Nära 
centrum. 6000 kr/mån. Tel 
070/310 8451

Vårberg. 2 rok, 72 kvm. 
5000kr/mån. Tfn 070-
3108451

Västertorp. 4 rok, 2 badrum. 
Stambytt. Hyra 8500 kr/mån. 
ring 070-310 84 51

2:a Västertorp. 54 kvm. Nära 
tbana. 5500 kr/mån. Tfn 
070/31 08 451

2:a Bandhagen. Renoverat 
50tal med bevarade detaljer. 
6000 kr/m. Tfn: 070-3108451

4:a Bandhagen. 85 kvm. 
Balkong och fräscha bad
rum. 7.000 kr/mån. Tele 
0703108451

Farsta. 4 rok. 86 kvm. Bra 
planlösning. 6400 kr/mån. Tfn 
070-3108451 

Bredäng. 2:a med fräscha 
badrum, balkong. 7000kr/mån. 
Tfn 070-3108451

Hagsätra. Renoverat 50-tal. 
3 rok, 75 kvm. 6500 kr/mån. 
Tel 0703108451

Bagarmossen. 3:a, nybyggd. 
78 kvm, nära tbana. 8 500:/
mån. Tel 070-310 84 51

Nyrenoverad 3:a Tallkrogen, 
nära tbana. 65 kvm, 6 000 kr/
mån. Tfn 070-3108451

2:a Gubbängen, 49 kvm. 
Fräscht badrum och kök.  
Hyra 5.000 kr/mån. Tfn. 070- 
310 84 51

3:a Enskede. 86 kvm. Bal
kong sydväst mot innergård. 
Hyra 7000 kr/mån. Tfn 070-
310 84 51

Nyrenoverad 2:a Enskede.  
59 kvm. Lugnt läge, nära 
tbana. 5000 kr/månad. 
070/310 84 51

1:a Svedmyra. 37 kvm. Nytt 
badrum. 4 500 kr/mån. Tfn 
070 3108451

Tallkrogen. 3 ROK. Stambytt. 
64 kvm. Hyra 6500 kr/mån. 
Tele 070-3108451

Farsta. 2 rok. Nytt badrum. 
59 kvm. Hyra 5500/mån. Tfn 
0703108451

4:a Farsta. 2 fräscha badrum. 
Balkong. Hiss. 98 kvm. Hyra 
8500 kr/mån. Tel 070- 
310 84 51

Småstadscharm på Essingen. 
1;a, sovalkov. 4700 kr/månad. 
Mob: 070-310 84 51

3:a Aspudden. 72 kvm 4:e 
vån med hiss. Hyra 7.000 kr/
mån. Tfn 0703108451.

2 rok i Liljeholmen. 46 kvm 
på 6 tr, hiss o balk. Hyra  
5.000:/m. Telefon 
070/3108451.

Danviksklippan, toppfräsch 
1:a med kokvrå, 26 kvm, 
hiss, 4 500kr/m. Telefon 
0703108451

Skärholmen. Renoverad  2:a. 
nära till butiker och bussar. 
63 kvd. 6.000/mån. Tele 070 
3108451

Skärholmen. 2 ROK. 66 kvm. 
4500/mån. Tel 0703108451

4:a Skärholmen. 110 kvm. 
Balkong. Hyra 8500/mån. 
0703108451

Skärholmen. 4 rok, 2 badrum. 
88 kvm. 7.000 kr/m. tel: 070-
3108451

Nyrenoverad 3:a Årsta. Två 
badrum o balkong. 89 kvm. 
Hyra 8000 kr/mån. Tel 070- 
31 08 451

Charmig 3:a Midsommarkran
sen. 57 kvm. Hyra 5 000:/m. 
tfn 070 310 84 51

4:a Årsta. 89 kvm. Två bad
rum. Nära grönområden och 
Årstaberg. 8 000:/mån. Tfn 
070/310 84 51

3:a Midsommarkransen. 
Småstadsidyll. Originalin
redning. 4500 kr/mån. tfn 
0703108451

Nybygge Aspudden
3:a på 78 kvm. Nb egen 
uteplats. Endast 9500 kr/mån. 
Ring 070-310 84 51

5:a 122 kvm i Stuvsta. 2–3 
sovrum. Lugnt omr. Hyra 
15.000 kr/m. Telefon 070- 
310 8451

GÄRDET

Funkistvåa Gärdet. 81 kvm, 
balkong. Hyra 9 000kr/mån. 
Tfn: 070 310 84 51

Fräsch funkis 1:a. GÄRDET. 
33 kvm. Hyra 5000:. Tele 
070-3108451

1 rok 31 kvm på Gärdet. 
Fräscht badrum. 5000 kr/mån 
070-310 84 51

ÖVRIGA STOCK-
HOLMS LÄN

Vacker 3:a i sekelskifteshus i 
Råsunda. 84 kvm, nytt kök och 
bad, 4 tr. Hyra 9 500 kr/mån. 
Mobil 0703108451

Billig 2:a i Nacka (Fisksätra), 
56 kvm, bra kommunikationer, 
endast 4 300 kr/mån, ring 
0703-10 84 51

124 kvm, 5:a etage Söder
tälje, två balkonger,  fina Pers
hagen, barnvänligt, 10 100 kr/
mån. Telefon 070-310 84 51

1:a Södertälje, nära pendel
tåg, nyrenoverad, hyra 5 200 
kr/mån, kontakt 070-3108451

3a 77 kvm i Bollmora Tyresö, 
endast 20 min buss till Sthlm 
C, balkong, nära natur, hyra  
6 700 kr/mån, ring 0703- 
10 84 51

Upplands Väsby, 3:a 84 kvm 
i Runby nära C och pendeltåg, 
8 200 kr/mån, mobil 070-
3108451

3 ROK 81 kvm Nynäshamn 
pärlan i skärgården, bra kom
munikationer, 7 900 kr, ring 
0703 108 451

Separat lgh i villa i Nacka. 
2 rok, 48 kvm. Nytt o fräscht, 
egen ingång. 15 min fr Slussen 
m buss. 4.900 kr/mån. Telefon 
070-310845

UTANFÖR STOCK-
HOLMS LÄN

Västerås, 3 rok, 74 kvm , 
arbeta på tåget  1 h till Sthlm 
C, Hyra 8 200 kr/mån, ring 
0703-108451

Bo bekvämt på landet, radhus 
i Knivsta, 136 kvm. Bra tåg
kommunikationer med Sthlm 
och U:a, hyra 13 500 kr/mån, 
tel 0703108451

Underbara Mariefred, 92 kvm  
4 rok, nära centrum, utsikt  
över Mälaren. Måste ses. Hyra 
12 900 kr, kontakt 0703- 
10 84 51

Student i Uppsala, 28 kvm, 
egen ingång, pentry och 
badrum. Hyra 3 900 kr, ring 
070-310 84 51

Rivningskontrakt Kiruna, max 
2 år, 3 rok, bastu, pplats mv,  
hyra 7 500 kr, mobil 0703- 
108 451

Lägenheter uthyres
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1Kräver internetanslutning till en webbförberedd skrivare från HP och registrering av ett HP ePrint-konto (lista över skrivare som passar, dokument och bildtyper som stöds samt mer information om HP ePrint fi nns på 
hp.com/go/eprintcenter). Mobila enheter måste ha internetanslutning och kunna skicka e-post. Kan kräva en trådlös accesspunkt. Separat avtal om datatrafi k eller användningsavgifter kan krävas. Utskriftstider och 
anslutningshastigheter kan variera. 2Baserat på jämförelse av kostnad per sida för HP 350 vs HP 350XL patroner. Kostnad per sida har baserats på HP rek. butikspris och HPs publicerade sidanvändning. Faktiska priser 
kan variera. Faktisk användning varierar beroende på skrivare, antal utskrivna bilder/sidor och andra faktorer.

HP Photosmart.
Skriv ut bekvämt från nästan var som helst1, 
t. ex. när du kopplar av på din favoritplats. 
Läs mer på hp.com/go/mobileprinting

Prisvärda kvalitetsutskrifter till 
upp till 20 % lägre kostnad2.

Nu kan du skriva
ut direkt från
din smartphone
och platta.

Kom och träff a HP i Expressens laddningsstation. Där kan du testa våra senaste produkter, 
skriva ut foton och dokument samt ladda din dator, platta eller smartphone.
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Dagens gäster: Feministiskt initiativs talesperson Gudrun Schyman och Kristdemokra-
ternas Ebba Busch. 

00:27 01:17

SÆndS live  fr˚n AlmedAlen p˚

Debattglad tv-premiär
Direkt från 
Almedalen

kl 14.00 

MmM Det gick hett till i almedalen-premiären av Pihlblad & svensson 
när Vänsterpartiets före detta partiledaren Lars Ohly mötte den libe-
rale debattören Fredrik segerfeldt. 

MmM – Du står för ett parti som i 80 år haft som ideologi 
att övervaka folk och ta ifrån dem sina mänskliga rät-
tigheter, replikerade Fredrik segerfeldt när snowdon-
affären kom på tal.

HALL˚ DÆR
ida östensson, 28,
grundare av Crossing boarders som i dag 
bär ”Twitterklänningen”...

– Det är en klänning som ser till 
att unga röster blir hörda. Klän-
ningen  är  uppkopplad  mot 
internet  och  har  en  inbyggd 
led-display  som  visar  ungas 
twitter  i  realtid.  Alla  som 
twittrar  till  #twitterklän-
ningen  har  chans  att  komma 
med  på  klänningen.  Allt  som 
skrivs  under  hashtaggen 
kommer  att  samman-
ställas  i  en  rapport 
som  vi  ska  dela  ut 
till  Sveriges  alla 
kommuner.

Varför skapade 
ni den?
–  Både  Com-

viq  och  Cross-
singboarders, 
som står bakom 
Twitterklän-
ningen,  jobbar 
för att allas röster 
ska  höras,  och  vi 
jobbar extra aktivt för 
att nå ut där vi tycker 
att det saknas röster. 
Almedalen  utger  sig 
för att vara ”Sveriges 
största  demokra-
tiska  mötesplats” 

men  unga  saknas  i  det  samtalet.  Här 
pratar  man  om  unga  men  inte  med 
unga. Genom twitterklänningen kan vi 
föra  fram  ungas  åsikter  till  dem  som 
verkligen behöver ta del av dem. 

Vilka frågor tycker era twittrare är 
viktigast?
– Det våra unga tycker är viktigast 

har  de  twittrat  mest  om.  Framförallt 
handlar det om tillgång till kultur och 
och jämställdhet. De tycker att det är 
viktigt att alla ska kunna delta  inom 
kulturen, det kan inte vara som det är 
i dag när utbudet bygger på vad en vit 

heterosexuell  man  vill  ha.  Man 
kan inte fråga varför unga inte 
gör  något  vettigt  inom  kultu-
ren om man inte anpassar den 
till  dem.  Men  annars  är  det 
mycket  fokus  på  jämställd-
hetsfrågor. 
Hur är klänningen att ha på sig?

–  Man  känner  sig  väldigt 
cool och viktigt när man har 

allas röster på sig. Det är 
inte tungt eller så där, 

den  känns  som  en 
vanlig  klänning 
men med ett viktigt 
budskap.
Varför blev det just 
en klänning?

– Vi tänkte först 
ta  fram  en  tröja, 
det  är  viktigt  att 
man  kan  gå  runt 

med  den  överallt, 
både  på  seminarier 

och  på  mingel.  Den 
ska vara in your face. 
Det  blev  en  klänning 
eftersom det syns mer 
på  den  än  på  en 
t-shirt.  

KarOLina
arenHäLL

-
klänning – vad 
är det för något?

ida Östensson med 
twitterklännking.
Foto: karolina arenhäll

Presenteras av

Här i Almedalen gäller det att orka. Därför bjussar vi  
och Arla på frukost varje morgon i vår valstuga. Kom 
förbi mellan 8.30 och 10 och starta din Almedalsdag 
med en Arla-frukost och Expressen.

Vi syns på plats.

En bra start på 
dagen med Arla 
och Expressen.
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Åtta makthavare – Stefan Lind-
borg, Ung vänster, Gabriel Wik-
ström, SSU, Sara Skyttedal, KDU, 
Hanna Wegenius, Cuf, Magda 
Rasmusson, språkrör, Grön ung-
dom, Linda Nordlund, Luf, Erik 
Bengtzboe, Muf, och Gustav Kas-
selstrand, SDU – möttes i valstu-
gans scen på Hamngatan i fram-
tidens partiledardebatt.

Men den fråga det brann mest 
om pågår här och nu: Ungdoms-
arbetslösheten. Regeringen får 
hård kritik – inte minst inifrån.

– I dag är det stora problemet 
att så få har chansen att bli 
vuxna och tjäna egna pengar, 
säger Erik Bengtzboe, Muf.

– Man är feg många gånger. 
Man vågar inte ta itu med de 
svåra frågorna – som turord-
ningsreglerna – de är inte en pri-
oritering för ungdomarna, säger 
KDU-ledaren Sara Skyttedal.

Kritik från de egna
De borgerliga ungpartiernas 

besvikelse riktas delvis mot 

hanteringen av arbetsförmed-
lingen. 

– Det står en rosa elefant i 
rummet, det är dags att vi börjar 
prata om arbetsförmedlingen, 
säger Erik Bengtzboe.

– Arbetsförmedlingen gör inte 
ens de insatser de kan göra. Man 
skickar tillbaka stora summor 
till statskassan för att man inte 
gör av med dem, säger Hanna 
Wegenius.

– Kritiken är befogad. Arbets-
förmedlingen är alldeles för 
dålig, säger Lufs Lina Nordlund.

”Höj inte pensionsåldern”
Även oppositionspartierna är 

kritiska mot regeringen:
– Det finns ingen anledning att 

höja pensionsåldern i ett läge 

där väldigt många står utanför 
arbetsmarknaden, säger Stefan 
Lindborg, Ung vänster.

– Det vi måste göra framför 
allt nu i dag är att få in fler unga 
på arbetsmarknaden, att fler av 
er som jobbar del-
tid får jobba hel-
tid, inte fortsätta 
med en passiv 
politik, säger 
Gabriel Wiklund, 
SSU.

SDU:s Gustav 
Kasselstrand 
menar att ung-
domsarbetslöshe-
ten inte är en 
fråga för politi-
kerna utan en 
uppgörelse mel-

lan arbetstagare och arbetsgi-
vare. 

Grön uppmaning
Grön ungdoms Magda Ras-

musson riktar en uppmaning till 
dem som styr i 
dag:

– Jag är överty-
gad om att den 
stora ungdomsar-
betslösheten inte 
beror på att de 
unga är lata eller 
på att det saknas 
uppgifter som 
behöver utföras. 
Vad jag vill se är 
en politik som är 
aktiv och som 
skapar jobb.

vad fØrvÆntar du dig av almedalen 2013?
Måd Lindblad, 59, 
Stockholm:

– Jag kommer att 
lyssna på saker 
som berör barnens 
rätt.

Staffan Lindblad, 
63, professor och 
överläkare, Stock
holm:

– Jag ska gå på 
Sylfs möte, vara på 
centrum för e-hälsa 
och prata om jour-
naler på nätet.

Fernando Germond 
Correa, 63, chef för 
industri och familje
omsorg, Lessebo: 

– Jag ska gå runt 
och lyssna på så 
mycket som möj-
ligt, jag har gjort 
ett eget program 
och skrivit ut det.

Lena Dworén, 69, 
Fryshuset, Stock
holm:

– Jag ska gå på så 
många seminarier 
som möjligt om 
utanförskap och 
intergration.

Ungpartierna vill ha krafttag mot ungdomsarbetslösheten
visby. Fega och passiva. Det är ungpartiernas dom mot 
regeringen vad gäller ungdomsarbetslösheten.

– Ska man faktiskt göra något åt den här arbetsmarkna
den handlar det om att göra det möjligt att anställa  att 
förändra den arbetslagstiftning vi har i dag, säger Hanna 
Wegenius, Cuf.

i almedalen

Christina 
Lundell
christina.lundell 
@expressen.se
text

Cornelia 
Nordström
cornelia.nordstrom 
@expressen.se
foto

Kravet: en politik som skapar jobb

framtidens partiledardebatt. Åtta ordföranden för ungdomsförbunden debatterade och intervjuades av Niklas Svensson i går vid Expressens valstuga i Visby.

Gustav Kasselstrand,
SDU

Linda Nordlund,
Luf

Magda Rasmusson,
Grön ungdom

Stefan Lindborg,
Ung vänster.

Gabriel Wikström,
SSU

Hanna Wegenius,
Cuf

Sara Skyttedal,
KDU

Erik Bengtzboe,
Muf
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ostr://store.expressen.se/user_name=ANDGUSEX&id
=63146705&objecttype=0,

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 Kent Persson (M), 
Karl-Petter Thorwaldsson, LO, Elisabeth 
Thand Ringqvist, Företagarna, Jenny 
Strömstedt, TV4, samt en nyhetspanel sam-
talar med Expressens Fredrik Sjöshult.

12.00		 Paneldiskussion:	Halvtid	i	Almedalen
Vilka är snackisarna? Vilka frågor har över-
raskat oss? Panel: Lotta Gröning, Niklas 
Svensson, Annie Reuterskiöld, Expressen, 
Viggo Cavling, författare och föreläsare.

13.00		 Kulturdebatt	om	osäkra	jobb	
i	kulturens	tjänst
Gunnar Ardelius, ordförande i Sveriges För-
fattarförbund, Sonja Schwartzenberger 
på Arenagruppen och Andrea Edwards, 
skådespelare känd från SCUM-manifestet 
om kulturarbetares osäkra arbetsvillkor.

14.00		 Pihlblad	&	Svensson
Anders Pihlblad, TV4, och Niklas Svensson, 
Expressen sänder direkt från TV4:s scen 
i Almedalen. Gäster: Bert Karlsson och 
 debattören Alexander Bard.

14.30		 Debatt:	Försvar	till	vilket	pris?
Diskussion om försvaret med försvarsmi-
nister Karin Enström (M) och Peter 
Hultqvist (S), ordförande i försvarsuts-
kottet. Samtalet leds av Annie Reuterskiöld.

14.50		 Raka	svar	med	Fredrik	Reinfeldt	(M)
Statsministern intervjuas av Niklas Svens-
son inför kvällens tal. Direkt efter utfrågnin-
gen analyseras hans svar av en panel. 
Panel: Elisabeth Marmorstein, Expressen, 
Cissi Elwin, Chef, Helena Gissén, TV4.

15.30		 Raka	svar	med	Anders	Borg	(M)
Annie Reuterskiöld intervjuar finansminis-
ter Anders Borg (M). Direkt efteråt analy-
seras hans svar av en panel med  Elisabeth 
Marmorstein, Expressen, Lotta Gröning, 
Expressen, Anders Pihlblad, TV4. 

16.00		 Raka	svar	med	Maria	Arnholm	(FP)
Jämställdhetsminister Maria Arnholm 
 intervjuas av Annie Reuterskiöld om reger-
ingens jämställdhetspolitik.  

17.00		 Raka	svar	med	Magdalena		
Andersson	(S)
Niklas Svensson intervjuar Socialdemokra-
ternas ekonomisk politisk talesperson om 
partiets ekonomiska politik. Efter utfrågnin-
gen kommenterar en panel hennes svar. 
Panel: Helena Gissén, TV4, Karl-Johan 
Karlsson och Fredrik Sjöshult, Expressen.

19.00		 Partiledartalet:	Fredrik	Reinfeldt	(M)
Direkt från statsministerns tal. Streamas på 
Expressen TV.

19.30		 Eftersnack	från	Skandias	trädgård
Sammanfattning av dagen. Evenemanget 
kräver specialinbjudan men kan följas på 
expressen.se. Gäster: Johan Norberg, Lotta 
Gröning och Bert Karlsson.

Martin Dworén, 
68, Fryshuset, 
Stockholm:

– Fryshuset har 
egna  seminarier 
som vi ska hinna, 
men  det  är  vikti
gare att gå ut och 
möta andra.

Anna Thott, 52, 
kommundirektör, 
Simrishamn:

–  Jag  är  jätte
novis, jag ska för
söka  ta  reda  på 
vad Almedalen är 
och hur det fung
erar.

Gustav Kämpe, 35, 
hållbarhetskoordi-
nator Lantmännen, 
Karlsborg:

– Jag ska gå på 
seminarier  om 
miljö,  hållbarhet 
och matfrågor.

Helena Solheim, 35, 
marknadsföring IT, 
Stockholm med sönerna 
Hugo, 3 och Leo, 5:

–  Jag  ska  jobba  lite 
med nåt helt annat och 
avlösa  pappa  som 
utser  ”Veckans  möte” 
här. Sen ska vi på bil
museum.

Enkät: christina lundEll Foto: cornElia nordström

”Det finns ingen 
aktuell hotbild”

Federley litar på 
väljarna – och S

SD vill satsa på jobben i offentlig sektor

Hon vill ha bort 
könskvotering

”Åkesson är 
konflikträdd”

 M– Att vi har en veckas försvar, 
är ingen överraskning för oss 
försvarspolitiker, vi vet ju hur 
landet ligger. Men för allmän-
heten var det en överraskning. 
Det byggs upp förmågor som i 
en framtid kan vara farliga – 
men det finns ingen aktuell hot-
bild, sade Mikael Jansson, SD.

 M - Vill väljarna se en annan 
regering röstar de fram en 
annan regering. Sen är det klart 
att jag inte tror att Socialdemo-
kraterna är ute efter att köra 
landet i botten, sade Fredrick 
Federley (C).

 M– Det vi vill fokusera arbetsvillkoren i offentlig sektor, underbe-
mannade, de delade turerna och en stark rätt till heltid. Det är en 
breddning av politiken, vi har varit dåliga på arbetsmiljöfrågor tidi-
gare, vi har en ambition att ha världens bästa vård och det här är 
något som drabbat många kvinnor, sade Mattias Karlsson (SD), när 
han intervjuades av Fredik Sjöshult under frukosten.

 M– Jag tycker att vi ska strunta 
i att prata om kvotering. Vi ska 
välja kompetens, inte utifrån 
vilket kön. Det är väl upp till var 
och en att avgöra vilken styrelse 
man vill ha. Och vad är det som 
säger att kvinnor vill ha de pos-
terna? sade Carina Herrstedt, 
ordförande SD-kvinnor.

 M– Jimmie Åkesson är väldigt 
konflikträdd. Björn Söder är den 
som fungerar som chef och 
ledare internt, men det som gör 
att han ändå får ett hyfsat betyg 
är att han verkligen entusias-
merar sina medarbetare, sade 
chefredaktör Cissi Elwin, Chef. 

valstugans gÆster
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, 
och Anders Thornberg, Säpo. Minst en 
Säpojoggare springer förbi. Nyhets panel: 
Marie Söderqvist, Elisabeth Marmorstein, 
Lotta Gröning, 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)
Annie Reuterskiöld intervjuar Hillevi Eng-
ström, arbetsmarknadsminister. Efter 
utfrågningen kommenterar en panel hennes 
svar. Panel: Fredrik Sjöshult, Patrik Kro-
nqvist och Lotta Gröning.

13.30		 Debatt:	EU	och	tobaken
EU-parlamentarikern 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: Karl-Johan Karlsson, Expres-
sen, Helena Gissén, TV4, Anna Dahlberg, 
chef Expressens ledarredaktion.

15.30		 	Politikens	retorik	–	så	ska	orden	
vinna	valet
PR-konsulten 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 dryckes-
vanorna. 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 MP-språkrörets 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: 
K-G Bergström. Redaktör: Joel Holm. 

morgondagens program: onsdag

sÆnder live 
fr˚n almedalen

dagens program: tisdag
Kravet: en politik som skapar jobb
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Dagens bilD/hoppsan!� Foto: lisa mattisson

13.10
tisdag
strandvÆgen

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 DET 
ÄR BRA ATT VARA
NEJ-SÄGARE*
*56% av alla svenskar och 44% av alla MP-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, FRIDOLIN!
FÖR: 20%

EMOT:
44%

VET EJ:
37%



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.



Bekantas
Bekanta

MMKidMSeverinMbörjadeMskrivaMiMExpressenMredanMvidMstartenM1944MochMvarM
framMtillMsinMdödM2000MhelaMSverigesMkändisreporter.MNuMärMdetMandraMsomM
skriver,MmenMämnetMärMdetMsamma:MsmåMochMstoraMnyheterMomMkäntMfolk.

MMTipsaMoss:Mbekantas.bekanta@expressen.se
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Eneroth.M

Almenäs.M

’’ Står och gör 
Klüft-

peppen inför 
#almedalen                      
i morgon!

CimonMLundberg, bloggpor-
talen Colin är galet taggad 

inför Almedalen. 

’’ Nej, nu pallar 
jag inte mer. 

Samma sak om och 
om igen. Vill jag höra 
trista monologer så kan 
jag se reprisen av min stand-
uppshow.

SoranMIsmail, var inte impo-
nerad av Åkessons tal. 

MM M GöranM HägglundsM röstM
brastMunderMtaletMpåMsöndagen,M
någotMsomMmångaMåhörareMvarM
snabbaMpåMattMpåpeka.MMissö-
detM retarM KD-ledarenM somM
annarsM brukarM hållaM iM stortM
settMproblemfriaMtal.

–MDetMdärMvarMsåMdåligt,MdetM
händerMmigMaldrig.MMöjligtvisM
iMvalrörelsen,MsägerMHägglundM
tillMExpressenMochMsuckar.

Hägglund besviken 
på rösten som brast

NäraMattMtappaMtalet.M

m KristofferMTalltorpMvarMtidi-
gareMpressekreterareMochMtal-
skrivareM åtM MP-språkröretM
MariaM Wetterstrand.M NuM ärM
hanMtillbakaMiMAlmedalenMmenM
somM pressekreterareM förM
Naturskyddsföreningen.M
Skillnaden?M
MM–MDetMärMlugnareMattMvaraMsär-
intresse,MsägerMTalltorp.

Lugnare att vara 
särintresse...

S-tipset: Åk härifrån 
och kom bort lite

KristofferMTalltorp.M

Dagens DYRASTE AFFÆR
Blev av med cykeln

 MExpressens politiska kommen-
tator K-G Brgström har blivit 
bestulen. Cykeln han hyrde för 
450 kronor stals utanför 
hotellet natten till i måndags.  
  – Jag hann bara använda den i två 
timmar, säger han besviket. Som tur 
var hade jag tecknat en stöldför-
säkring för 100 kronor men det 
blev ändå 350 kronor i självrisk. 
   900 kronor för två timmars cykling 
är dyrt, konstaterar K-G Bergström. 

Gudruns nya giv: 
Tupperwareparty

Muggarna får styra snacket

expressens utsÆnda tipsar om sina favoriter i almedalen
MagnusMAlselind,Meditionschef:M

–MPåMtravbananMSkrubbsMkörsM
iMdagMettMtravloppMmedMallaMung-
domsförbundensM ordförandenM
efterMenMdebattMomMungdomsar-
betslösheten.M Stalltips:M HannaM
Wagenius,MCUF,Mvinner.M

ChristinaMLundell,Mprojektledare:
–MDetMvarMinteMbaraMchampagneMiMlastenMpåM

vraketMsomMbärgadesMutanförMÅlandM2010MutanM
ocksåMgammalMbiraMnärmareMbestämtMfrånM
1840.MChampagnenMärMredanMtillverkad,MnuMharM
recepturenMtillMöletMtagitsMframMviaManalys.MDetM
blirMfärdigtM2014,MmenMiMdagMberättarMbryggarenM
hurMgammalMbiraMsmakar.M

LottaMGröning,Mkrönikör:
–M GåM påM någotM roligtM semina-

rium,M ätM saffranpannkakaM ochM
snackaMmedMfolk.MGåMutmedMhavetM
ochMplockaMstenMochMsnäckor.MNjutM
avMhorisonten!

MMStockholmsbörsensMvd,M
JensMHenriksson,M
görMsinaMsistaM
dagarMiMNasdaqM
OMXMtjänstM–MiM
Almedalen.M
DärefterMväntarM
semesterMinnanM
hanMbörjarMsittMnyaMjobbMsomM
vdMförMFolksam.

Snart väntar nytt 
jobb för börs vd

Henriksson.M

PihlbladsMsamling.

Dagens PUDEL

VI S˚G...

NuMavslöjarMGudrunMSchymanMFeministisktM
initiativsMnyaMvalkampanjsvapenM–MTupper-
warepartyn.MTalespersonenMkommerMper-
sonligenMattMkommaMhemMtillMallaMsomMbjuderM
inMhenne.

–MMenMdetMblirMutanMplastMmenMmedMpolitik,M
sägerMSchyman.

AlltidM drömtM omM
attMfåMGudrunM
SchymanM
somM gästM iM
vardagsrum-
met?M NuM harM
duM chansen.M
Fi:sMtalespersonM
avslöjadeM iM gårM
attM partietsM nyaM stra-
tegiMinförMvaletM2014MärM
någotMsåMretroMsomMTup-
perwarepartyn.M FastM
utanM plasten.M OmM duM
bjuderMinMminstM25Mper-
sonerM såM dykerM denM
kändaM feministenM uppM
förMpolitiskaMsamtal.

Inga trösklar
–M ManM pratarM juM omM

attM detM skaM varaM lågaM
trösklarM inomM politi-
ken,MnuMharMviMtagitMbortM
allaMtrösklar,MsägerMhonM
tillMBekantasMbekanta.M

SchymanM harM redanM
hunnitMmedM fleraMhem-
besökM ochM serM framM

emotMattMkommaM
utMpåMmångaMflerM
ävenM omM honM
oroarMsigMliteMförM

attM intressetM
skaM bliM störreM
änM honM klararM

av.
–M DetM ärM ettM

sättM attM kommaM utM ochM
kommaM nära.M ViM harM
varkenM pengarnaM ellerM
personalM tillM attM hyraM
lokalerMellerMattMannon-
sera.M PåM detM härM sätterM
ordnarM människorM detM
självaM ochM såM kommerM
jagM ditM ochM förM samtal.M
AlltM jagM kräverM ärM attM
detM ärM minstM 25M perso-
nerMochMattMdetMfinnsMenM
whiteboardM ellerM ettM
blädderblockM ochM
penna.M

–M DetM ärM baraM attM
skickaM ettM mejl,M sägerM
feministen.M

karolina arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

Tänker prata politik 
när hon hälsar på

m PolitikreporternMAndersMPihlbladMlåterM
muggarnaMstyraMsnacketMnärMhanMäterM
AlmedalsfrukostMvarjeMmorgonMmedMenM
partiledareMklockanM7.45MiMTVM4.MNärM
GöranMHägglundMkomMpåMbesökMpåMsön-
dagenMvaldeMPihlbladMenMRFSL-muggMochM
frågadeMHägglundMnärMhanMskaMbesökaM
Pridefestivalen.MKD-ledarenMvaldeMsjälvM
enMLO-muggMförMattMhanMvilleMprataMsys-
selsättning.M

Pihlblad.M

Hägglund.M

BJUD IN GUDRUN.MPartiledarenMkommerMattM
prataMpolitikMhemmaMhosMfolkMiMhöstMpåMsåMkall-
ladeMTupperwarepartyn.MMM Foto: SVEN LINDWALL

Host, host!

Tupperware.

m TomasMEneroth,M
S-talespersonM iM
sjukförsäk-
ringsfrågor,MärMiM
AlmedalenM
redanMnuMtrotsMattM
Socialdemokra-
ternasMdagMärMförstMpåMsöndag.MEne-
rothMdelarMgärnaMmedMsigMavMsittM
bästaM tipsM förM attM orkaM enM långM
Almedalsvecka:

–TaMdigMbortMhärifrånMenMdag,M
förMattMkommaMbortMifrånMsurret.

 MPratbubbla: Stoppa tjuven! (Och 
en liten tjuv...)

Ta fast 
tjuven!

 MExpressen-
bilen missade i 
går att plocka 
upp tre koncern-
kollegor och höga 
TV4-chefer på flyg-
platsen i Visby .
Viveka Hansson, 
programdirektör 
för nyheter och samhälle, och 
hennes medresenärer som 
blivit lovade skjuts fick 
istället ta taxi in till stan, men 
under en middag sent i går 
kväll verkade den lilla inci-
denten vara glömd. 

FörlåtM
oss,MViveka

...programledarenMJessicaM
AlmenäsMochM
halvaMsvenskaM
hästelitenMpåM
storhöstä-
garenMochM
Unibetordfö-
randenM
AndersMStrömsMbåtMTamlaMIIM
mittMiMVisby.M
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’’ Google maps 
fixar uppen-

barligen inte 
Visby i år. Hur ska 
det här gå? 
#almedalen

Maria Wetterstrand (MP), 
har redan glömt tiden före 

smartphones

Littorins 

m Samtidigt som Almedalsbesökarna började 
fylla Visbys gränder i går befann sig 
Fredrik Reinfeldt i Stockholm. Vid 
lunchtid syntes statsministern 
rota bland skjortorna i realådan i 
butiken NK-Man. Med sig hade 
han två Säpovakter. 

Reinfeldt rotade efter skjortor

Johan varnar för yra höns

Littorin säger hej på 

Dagens GLADASTE SKOR
Hon lyste upp gatan

 MKristdemokraternas riksdagsledamot 
Caroline Szyber, som var först in i ”Sitt 
med Dawit-cellen” i söndags, var betyd-
ligt mer uppåt under måndagen. Inte så 
konstigt kanske med tanke på att hon 
hade Almedalens gladaste skor på föt-
terna. I ett par knallcerisa bro-
gues lyste hon upp Strand-
gatans kullerstenar. Det är 
bara att konstatera - allt 
blir bättre när man dansar 
fram på rosa moln.

 MDen frågan ställde Aftonbla-
dets Lena Mellin till Expressens 
reporter Kristoffer Törnmalm. 
Därefter ställde hon upp för 
ännu en bild i den omtyckta föl-
jetången...

1 Ulrika Knutson, fd ordförande för 
Publicistklubben

 MSkriver ofta bra om yttrandefrihet i sina krönikor 
– i går stod hon på scenen i Almedalens hotell och 
påminde tre KU-ledamöter om att medierna i dag är 
mycket återhållsamma i sina publiceringar. Ulrika 
lät sig inte tystas av moderatorn Torbjörn von 
Krogh, utan stod på sig.

2 Jan Larsson, kommunikations-
direktör på Nordea

 MTidigare S-informatör som nu 
gör samma jobb på Nordea. Från 
politikens till finansens maktcen-
trum, i går kritiserade han nyhets-
mediernas dramaturgi. Jag höll 
inte med om allt, men en så 
erfaren person som Jan Larsson 
ska man inte bara avfärda.

3 Jenny 
Strömstedt, 

programledare 
& krönikör

 M I morrn är det ”DJ 
Battle” mellan TV4 och 
Aftonbladet, och hejar 
förstås på Fyran                        
– och vår egen krö-
nikor. DJ-festen 
på Kallis är 
veckans största. 
Inga biljetter 
kvar! 

m Blev erbjuden Svenska 
Dagbladet en månad gratis 
– om jag började fylla i en 
massa uppgifter på stökiga 
Hästgatan. 

INte eNS NÆra

MeDIa

HETA 
LISTA

Thomas Mattssons

Fällman debuterar
m Dagens Industris chefre-
daktör Peter Fällman gör 
Almedalendebut i år och 
stannar bara en natt. 
”Båstad är mer vår vecka”. 
Men DI funderar på större 
satsning valåret 2014. 
Fällman delade stolsrad på 
SAS-flighten med Swedavias 
vd Torborg Chetkovich.

expressens utsÆnda tipsar om sina favoriter i almedalen
Karolina Arenhäll, reporter:

– I mitt tidigare liv knegade jag på 
en sommarkrog. Jag var hopplös, men 
räddades ständigt av min arbetsledare 
Jonas Schenkel. Nu är han en av dem som 
chefar på Vinäger. Denna oas är värd ett 
besök men försök att haffa Jonas för att 
bärga dagens bästa gapskratt.

Elsa Falk, programchef Expressen TV:
– Kom bort från stöket i centrala Visby 

och gå en tur norr över. Ta promenad-
stråket mellan stranden och ringmuren, 
det luktar himmelskt från hav och tång. 
Vi är några stycken som tar den vägen på 
morgonen, i morse stötte jag på SVT-pro-
filen Marianne Rundström. 

Reinfeldt. 

Dagens HæLSNING

 MFörre arbetsmarknadsministern Sven Otto 
Littorin skickar en hälsning till alla                                
i Almedalen, i dag på något bättre humör än 
för nästan tre år sedan när han avgick.

 M  Godmorgon alla vänner i Almedalen. 
Hoppas ni får en riktigt bra vecka. Nästa år 
ses vi på Donners Brunn. Tills dess önskar 
jag en härlig sommar! på Cala D’or. 

Dagens LENA MELLIN

Littorin på

LINSLUS!

Välkommen

m Johan Pehrson, 
flitig Almedalendel-
tagare och FP-tales-
man i rättspolitiska 
frågor, ger ett råd 
till alla som överväl-
digas av det digna 
Almedalsprogram-
met: 
   – Fokusera. Gå 
hellre på två tre 
seminarier per dag 
i stället för att 
springa runt som en 
yr höna, säger Pehr-
son. Johan Persson, FP-talesman. 

Blev det 
någon dagens 
Mellin i dag?

m Svd:s ledarskribent Per Gudmundson är i Almedalen – men inte för 
att jobba. Han är pappaledig och skjutsar runt på sin två småttingar, 
medan hans fru springer runt på seminarier. ”Jag står för logistiken 
och ser till att de här får mat. Sedan hjälper jag brorsan att renovera 
mammas hus, som ligger här på Gotland”, säger Gudmundson.

Titta pappa,
en politiker!

PaPPaLeDIg. Per Gudmundson på promenad med barnen Karl 
och Stina. De är anledningen till att ledarskribenten inte jobbar                  
i Almedalen utan är pappaledig.  Foto: KARL-JOHAN KARLSSON
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Mingelfest på Eftersnack

MM IMAlmedalenMharMveck
ansMnöjenMbaraMbörjat.M
OchMnärMsolenMgårMnerM
leverMgatornaMupp.

MMUteMiMvimletMserMviMsåvälM
kändaMvinMkonnäsörerMsomM
MhurtigaMpolitiker.

AlexandraMCharles,MordförandeM1,6Mmiljoner
klubbenMochMvinkännarenMCarlMJanMGranqvist.

JensMBMNordströmMochMUlfM
Kristofferson.

IrmeliMKransM(S),MpolisMochM
smyckesdesigner.

GunnarMAxénM(M),MordförandeMiMriksdagensM
socialförsäkringsutskott,MkomMtillsammansM
medMsambonMAnnaMNyholm,Mjurist.

MikaelMNyman,MchefredaktörMpåMtidningenM
pensionsnyheternaMochMBengtÅkeM
Fagerman,MkoncernchefMförMSkandia.

JoelMHolm,MExpressensMdebattMredaktörM
syntesMiMSkandiasMträdgård.

AnnelieMWesterberg,Mhälsopedagog
ochMTheresMBriger,MproduktchefMpåM
Synoptik.

ThomasMMattsson,MExpressensMchefredaktör
ochMBengtMOttosson,MvdMförMExpressen.

AliceMTeodorescu,MborgerligMdebattör,MvarM
enMavMpaneldeltagarnaMiMExpressensM
eftersnack.MHonMvarMinteMimponeradMavM
JimmieMÅkessonsMtal.M

JennyMNilsson,MchiefMcomplianceMofficer,MOlofM
Lindqvist,MkapitalrådgivningschefMoch
LouiceMHagsten,Mmarknadschef.

MariaMÅdahl,MdirectorMofMurbanMdevelopmentM
ochMKarinMJohansson,Maffärsområdeschef.

JasenkoMSelimovic,MPerMGahrton,MAliceM
TeodorescuMochMNiklasMSvenssonMdiskuterarM
JimmieMÅkessonsMpartiledartal.MM Foto: sven lindwall

GustafMReinfeldt,MsonMtillMstatsministerM
FredrikMReinfeldtMochMnyligenManställdMM
påMPRbyrånMPrime.

MMBankenMochMförsäkringsbolagetM
SkandiasMträdgårdMfylldesMavMming
landeMbesökareMnärMJimmieMÅkessonM
(SD)MtaladeMiMAlmedalen.

MMÄvenMiMparkenMvarMintressetMförMSD
ledarensMtalMstortM–MmenMexperternaM
iMExpressensMpanel,MleddMavMpolitik
reporternMNiklasMSvensson,MsågadeM
Åkesson.

–MDetMvarMingetMstarktMtalMjämförtMmedM
tidigareMtalMavMhonom.MDetMvarMlångtMochM
stelt,MsägerMAliceM
Teodorescu,Mbor
gerligMdebattör.M

Kristoffer Törnmalm
kristoffer.tornmalm@expressen.se

EftErsnack
i  s a m a r b e t e  m e d

se eftersnack 
direkt p˚

eFteRsnaCK sker direkt efter partiledartalen 
från skandias trädgård och kräver special
inbjudan men kan följas på expressen tV.

TinaMGhasemi,MpolitisktMsakkunnigMhosM
statsministerMFredrikMReinfeldtMochMMJessicaM
RosencrantzM(M),Mriksdagsledamot.

JohanMPetré,Mfestfixare,MochMHedvigM
Franchell,MbyråchefMpåMPetréMeventM&MPR.

Dissar 
Jimmies tal 

Vill inte stå nära 
SD-sympatisörer 

Festfixare
tittade förbi

Tagen
på cykeln

NyhetsbolagetsMMiaMLindqvist,MVivekaM
Hansson,MprogramdirektörMTV4MochM
ExpressensMAnnaMRastner.

Visbys  
nattsuddare

Fått 
nytt jobb

Njuter 
av kvällen 

Foto:MSVENMLINDWALL
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Allt var hemligt in i det 
sista. Ryska Pussy Riot 
som jagas i sitt hemland 
efter en protestaktion mot 
Vladimir Putin kom, 
talade och försvann under 
ett event som öppna 
Almedalen ordnade till-
sammans med Reform-
klubben. På plats fanns 
också svenska DJ-duon 
Rebecca och Fiona. Även 
duons spelning skedde 

under stort hemlighets-
makeri.

Vill ställa upp
– Vi kom bara för det 

här, vi kommer att åka 
tillbaka nu direkt efteråt.  
Vi känner att det är vik-
tigt att stötta dem i sin 
kamp. Om en spelning 
kan hjälpa dem är det, det 
minsta vi kan göra, säger 
Rebecca Scheja. 

Hon säger att punkkol-
lektivet och deras kamp 
är en stor inspirations-
källa för dem båda. 

– De är villiga att offra 
allt för att stå upp för sin 
kamp. De kunde inte ens 
prata i mick för att de är 
rädda att de ska kunna 
spåra deras röster. De 
lever under en enorm 
press och trots att flera av 
dem har barn så fortsätter 
de kämpa, säger Rebecca 
Scheja.

DJ-duon befinner sig 
just nu på turné och har 
bland annat synts på Brå-
valla-festivalen.

Karolina Arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

Under stort hemlighetsmakeri framträdde Pussy 
Riot under Öppna Almedalen. Det ryska punk-
kollektivet presenterades av DJ-duon Rebecca 
och Fiona som också de hade en kort hemlig 
spelning.

– Vi ser dem som en oerhört stor inspirations-
källa, säger Rebecca Scheja.

stØdjer pussy riot. Rebecka & Fiona åkte till Almedalen enbart för att 
 stötta Pussy Riots kamp med en spelning.  Foto: lisa MattissON

Rebecka & Fionas 
hemliga spelning

Karl-johan persson, 
H&M-boss

MMHållbarhetMärMhettMiM
AlmedalenMmenMPerssonMtarM
inteMchansenMattMberättaMomM
alltMdetMgodaM
H&MMgörMiM
Bangladesh,M
KambodjaMochM
andraMutveck-
lingsländer.M
HanMbordeM
göraMsomMVolvochefenMOlofM
Persson,MSwedbanksMvdM
MichaelMWolfMochMrekord-
mångaMandraMtoppcheferM
ochMkommaMtillMVisbyMnågraM
timmar.MDetMdugerMinteMattM
skickaMcheferMpåMförMlågMnivå.

inte ens nÆra2 peder 
tuborgh, 

koncernchef arla 
Foods

MMBefriandeMmedMliteM
danskMfrispråkighetMiM
debattenMomMframtidenM
förMdenMsvenskaMlivs-
medelsindustrin.MArla-
TuborghMstårMinteMmedM
mössanMiMhandMnärMhanM
möterMdenMsvenskaMjord-
bruksministernM–MhanM
representerarMdetM
störstaMlivsmedelsföre-
tagetMochM
tvekarMinteMattM
sågaMreger-
ingenMunderM
Almedals-
veckan.

3 Marie söderqvist, 
vd Livsmedels-

företagen
MM…MochMbefriandeMmedMenM

starkMdebattörMsomMharMfåttM
förtroendetMsomMvdMförMenM
avMSvensktMNäringslivsM
mestMspännandeMmedlems-
organisationer.MHonMärM
saknadMiMspalterna,MblandM
annatMhärMiMExpressen,MmenM
förhoppningsvisMfårMdeM
svenskaMisterbandenMettM
lyft.

nÆrinGsLiVet

Fredrik Sjöshults

HETA LISTA
1 petter stordalen, vd för 

hotellkedjan Choice
MMHotellmiljardärenMhållerMHotelMWisbyMiM

toppskickMochMärMettMfärgstarktMinslagM
underMveckanMsomMsynsMöverallt.MHanM
harMdessutomMprecisMsomMjagMförståttMattM
detMärMKallisMsomMgällerMmittMpåMdagen.M
ExtraMplusMtillMStordalenMförMattMhanM
tänkerMpåMmiljönMochMställerMutMMattiasM
KlumsMbilderMpåMhotelletMförMattMmark-
nadsföraMbokenM”VårMtidMpåMjorden”.

Kommer inte.

Fredrik Thor, extern kommunikationschef på 
Svenska spel och Anna Fohlin, varumärkes-
ansvarig på Svenska spel.

Gunilla Hult Backlund, gd myn digheten 
Inspektionen för vård och omsorg.

Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiska 
talesperson.

Ulrika Tiverman, Emilie Widarsson, Kerstin Stenberg, management konsulter på Preera log 
i kapp i kvällssolen.

Niklas Svensson, Expressens politik-
reporter håller i eftersnacket och 
analyserna efter varje Almedalstal.

Ola Sigvardsson, allmänhetens pressombudsman 
kom till minglet tillsammans med Kerstin Weyler, 
chefredaktör för tidningen Skolledaren.

Jens Henriksson, tillträder som vd för Folksam 
1 september avslöjade att det var första 
gången som han minglade med ett glas rosé.

Mats Löthén, marknadsredaktör på 
Expressen och Anna Rastner, chef för 
digitala medier på Expressen.

Kristina Tharling (M), kommunalråd 
i Göteborg och Cecilia Magnusson (M), 
riksdagsledamot från Göteborg. 

Förstagångs-
minglare

Tagen
på cykeln

Wow, vilket
radarpar 

Tripp, trapp,
trull 



26 tisdag 2 juli 2013Bekantas Bekanta

MMChampagneglasenMvarMfylldaMtillMbreddenM
underMnaturfotografenMMattiasMKlumMochMfors
karenMJohanMRockströmsMbokmingelMförM”TheM
humanMquest”MiMKopparsalenMpåMClarionMHotellM
Wisby.MBokenMkombinerarMtungaMfaktaMomMhurM
viMskaMläraMossMattMlevaMinomMdeMbegränsningarM
somMplanetenMharMtillsammansMmedMKlumsM
naturbilder.M

–MViMtyckerMbådaMattMdetMärMviktigtMattMkunska
pernaMnårMutMtillMallmänheten.MIMbästaMfallMkanM
bokenMgeMenMkänslaMavMhurMviktigtMdetMärMattMviM
allaMgörMklokareMvalMoavsettMvemMviMär,MsägerM
MattiasMKlum.M

Karolina Arenhäll
karolina.arenhall@expressen.se

Världens mingel

JohanMRockström,MforskareMochMvdMvidMStockholmMResilienceMCentreM
ochMMattiasMKlum,MfotografMochMnaturfilmare.MDeMbådaMupphovs
männenMvarMmäktaMstoltaMöverMsinMbokM”TheMhumanMquest”.

...MdetMgjordeMocksåMMatildaMErnkrans,MmiljöpolitiskMtalespersonMförM
Socialdemokraterna.MM Foto: lisa MattissON

DesireeMPethrus,MKristdemokraternasMutrikespolitiskaMtalesperson
deltogMiMenMpaneldebatt...

HotellmagnatenMPetterMStordalenMmingladeMtillsammansMmedM
hustrunMGunhildMAnkerMStordalen.

Stiliga makar 

CarolinaMKlüft,MOSguldmedaljörMiMsjukampM
njuterMavMsittMförstaMsommarlovMpåM”hurM
längeMsomMhelst”.

Får äntligen
sommarlov

GustavMFridolin,MspråkrörMförMMiljöpartiet
varMsärskiltMförtjustMiMpingvinbildenMiMboken.M
”JagMhoppasMattMkombinationenMavMdeMtungaM
vetenskapligaMbevisenMochMbildernaMsomM
nårMhelaMvägenMinMunderMhudenMskaMkunnaM
påverkaMocksåMmakthavare”.

Blev charmad
av pingvinen

CeciliaMGralde,MprogramledareMpåMAktuellt.

Inga panelhönor

EbbaMLindsö,MstyrelseproffsMochMPiggeMWerkelin,M
gotländskMentrepenör,MroadeMsig.PerMBolund,MMiljöpartietsMekonomiskaMtalesperson.
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MMSolenMskenMöverM
allaMgladaMvimmlareM
underMdenMandraM
dagenMavMAlmedals-
veckanMiMVisby.M
M Foto: sVEN liNdWall

MMTrädgårdenMvarMfylldMtillMbrist-
ningsgränsenMnärMPR-byrånM
PrimeMhöllMdetMförstaMavMveck-
ansMrosémingelMpåMStrandgatan.M

Prima rosémingel

AlexandraMPascalidou,M
programledareMochMför-
fattareMvimmladeMruntMM
iMenMsomrigMklänning.

ModeskaparenMLarsMWallinM
valdeMenMsvartvitMoutfitMiMgår.

FredrikMBerling,MprogramledareMochM
journalist,MsvalkadeMsigMmedMenMglass.

DavidMLegaM(KD),MkommunalrådM
iMGöteborgMochMföreMdettaM
idrottareMsågMutMattMtrivasMiMVisby.

LarsMLeijonborg,M
tidigareMpartiledareMförM

FolkpartietMposeradeMglattM
framförMDonnerskaMhuset.

KonstnärenMochMfotografenMElisabethM
OhlsonMWallinMvarMpåMplatsMförMattMjobbaMmedM
enMfotoutställningMochMenMbokMomMSverige.

YvonneMPernodd,MvdMpåMSifoMochM
JonasMBergqvist,Mstyrelse-
ordförandeMförMIdreMfjäll.

EkonomenMochMförfattarenMKlasMEklundM
besökteMAlmedalsveckanMmedMsinaMtvåM
hundarMMargotMochMEivor.

ArbetsmarknadsministernM
HilleviMEngströmM(M)MmedM
sinMdotterMMaria.

UlfMSkarin,MchefredaktörMpåMVeckansMaffärer,MCarolaMMäätte,MkommunikationsdirektörMpåM
Proffice,MHåkanMLövström,MvdMpåMNordiskaMtidningsbolaget.

KatarinaMStröm,MM
projektledare.MM

HannaMWagenius,MordförandeMCuf
satteMribbanMinförMåretsMsnyggastlista.

BjörnMRosengren,MtidigareM
näringsminister.M

ErikMLindroth,MMiljödirektörMpåMTetraMPak,
AnnicaMDahlberg,MinformationschefMförM
Förpacknings-MochMtidningsinsamlingen.

LenaMBäcker,MverksamhetschefMpåMkrono-
fogden,MCarolinaMWallenius,Mkommunika-
tionsMstrateg.

JessicaMAlmenäs,MprogramledareMdrogM
blickarnaMtillMsigMiMenMhelMneonensambleM”DetM
ärMsåMhimlaMbra,MdetMärMsomMattMhaMenM
reflexvästMpåMsigM–MallaMserMen”.

AlexanderMBard,Martist,MAnnaMTroberg,M
partiledareMförMPiratpartiet,MnjötMavMrosévinet.M
”AllaMtalMochMsemiarierMblirMmycketMtrevligareM
medMvinMiMkroppen”MhälsadeMBard.

Glassigt på Gotland

� Foto: lisa MattissON
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Hallå där

Lina Thomsgård, 35 år
PR-konsult och Rättviseförmed-
lingens grundare som nu startat 
kampanjen #räkna på Twitter...

... hur rättvis är Al
medalsveckan hittills?
– Det vet vi inte ännu, 

#räkna  pågår  fortfa
rande.  Men  om  man 
jämför  med  för  bara 
några  år  sedan  så  ser 
jag  att  arrangörerna  har  en 
mycket större medvetenhet nu. 
Den rådande samhällsdebatten 
är sådan, folk reagerar på pane
ler  med  bara  vita  män  nu  för 
tiden.

Varför startade ni #räkna?
– Vi vill bjuda in folk till att 

börja  fundera  på  vilka  det  är 
som  är  här  och  representerar 
makten. Vi ville skapa en över
gripande bild. Alla som tycker 
att det är intressant kan ta en 
bild  på  exempelvis  en  panel
debatt, lägga upp den på Insta
gram och sedan räkna. 

Har ni bidragit med tips på 
bra kvinnliga profiler?
– Det har vi gjort under alla 

tre åren, med allt från modera
torer  till  experter.  Många 
arrangemang hittar folk inom 
den  egna  organisationen,  vi 
hoppas  att  vi  har  inspirerat 
dem till mångfald. Sedan har vi 
50 000 tips på vår hemsida från 
våra rättviseförmedlare som vi 
vet är en ständig källa till kom
petens. Det är här man diskute
rar makt, då får man inte missa 
den aspekten.

Varför behövs Rättvise

förmedlingen?
– För  att  80  procent  av  alla 

experter som kommer  till  tals 
i media fortfarande är män och 
det stämmer inte överens med 

hur kompetens är förde
lad  i  den  verkliga  värl
den.  Vi  är  ett  kraftfullt 
verktyg och kan lätt leta 
reda  på  säkert  200 
kvinnliga experter inom 
ett område som ”det inte 
gick  att  hitta  en  enda 

på”.  
Vem skulle du helst se som  
ny statsminister?
– Mig själv, det är på tiden att 

vi får se en kvinnlig statsminis
ter. Har jag någon talang så är 
den att omge mig med personer 
som gör ett jättebra jobb och att 
förstå  när  andra  människor 
kan  göra  saker  bättre  än  vad 
jag  kan.  Dessutom  svarar  jag 
gärna ”Jag!” på sådana här frå
gor för att utrota vanföreställ
ningen  att  kvinnor  inte  har 
makt för att de tackar nej. Om 
de tackar nej så är det förmod
ligen  sammanhanget  –  inte 
kvinnorna – som bör ändra sig.

Vad missar du inte den här 
veckan?
– Man  missar  alltid  fantas

tiska  saker.  Men  jag  kommer 
inte  missa  att  sitta  i  Dawit 
cellen, Nika Åkestams feminis
tiska  Almedalstal  och  festen 
som vi har i kväll på Surfers. Vi 
har ingen budget för att göra en 
stor  fest  men  vi  kommer  att 
spela grym musik och bjuda på 
lyxiga  alkoholfria  drinkar 
i samarbete med IQ.

  KARolinA ARenHäll

 MHanna  Wagenius  är  jourmamma  åt  en 
katt hemma i Uppsala och var tvungen att 
forsla den på cykel till en kompis som ska 
passa  katten  medan  Cufledaren  är  i 
Almedalen. Hon klagar lite över att det är 
jobbigt  att  gå  i  högklackat  på  kullerste
narna  hela  veckan,  men  något  skavsår, 
som hon brukar  få  i Almedalen, har hon 
inte drabbats äv ännu.

Wagenius ogillar kullerstenar

’’ Jag har som-
marlov. Det 

känns lätt surrealis-
tiskt, jag kan inte 
minnas senast jag hade 
ledigt en sommar”.

OS-medaljören  
Carolina Klüft njuter 
av livets glada dagar 

som student.

KaTTVaKT!

 MEtt beprövat sätt att  få 
uppmärksamhet  i  Alme
dalen  är  att  klä  ut  sig. 
Djurens Rätt har tagit till 
det knepet i år. Vid porten 
mellan  Almedalen  och 
Donners  plats  står  en 
gigantisk  mink.  Djurens 
Rätt  fokuserar  nämligen 

på  minkarnas  situation 
just nu. 

– Vi  vill  få  till  en  lag
ändring,  att  det  ska  bli 
förbjudet  med  pälsdjurs
farmning,  säger  Cecilia 
Mille,  ansvarig  för  inter
nationella  frågor  på  Dju
rens Rätt.

De kämpar för 
minkarnas rätt

giganTisK 
minK!

www.skl.se/almedalen
Twitter: @S_K_L eller #sklalmedalen

Besök SKL i Almedalen
09.00–10.00
Hur påverkas vården  
när patienterna får makt?
Medverkande: Mats Eriksson, ord-
förande SKL:s sjukvårdsdelegation 
och ordförande Region Hallands 
hälso- och sjukvårdsstyrelse, Anders 
Henriksson, SKL:s styrelse och ord-
förande landstingsstyrelsen Lands-
tinget i Kalmar län, Karin Johansson, 
stats sekreterare Socialdepartementet, 
Inger Ros, ordförande Hjärt- och lung-
sjukas förbund.
Inledning: Göran Stiernstedt, chef avd. 
för vård och omsorg, SKL.
Moderator: Heidi Avellan.

11.00–12.00
Digitala vägen till  
morgondagens välfärd
Medverkande: Erik Weiman, SKL:s 
förhandlingsdelegation och ordförande 
landstingsstyrelsen Landstinget i 
Uppsala län, Kalle Sandström, vice 
ordförande SKL:s beredning för 
eSamhället och landstingsstyrelsens 
ordförande Landstinget Blekinge,  
Sara Öhrvall, chef Bonnier Research 
and Development, Jan Gulliksen, ord-
förande Digitaliseringskommissionen 
och professor vid KTH.
Inledning: Per Mosseby, chef program-
kontoret Center för eSamhället, SKL.
Moderator: Heidi Avellan.

13.00–14.00
Satsningar på barn och unga  
– en social investering
Medverkande: Lennart Gabrielsson, 1:e 
vice ordförande SKL och ordförande 
socialnämnden Sollentuna kommun, 
Katrin Stjernfeldt Jammeh, SKL:s 
beredning för utbildningsfrågor och 
1:e vice ordförande kommunstyrelsen, 
Malmö stad, Ingvar Nilsson, national-
ekonom Institute for Socio ecological 
economics, Åsa Ranung, folkhälso-
chef Landstinget Sörmland, Carola 
Samuelsson, jämställdhets samordnare 
Borås stad.
Moderator: Heidi Avellan.

15.00–16.00
Bullerregler akut hinder  
för bostadsbyggande
Medverkande: Eva Nypelius, SKL:s 
styrelse och ledamot av region-
styrelsen Region Gotland, Tomas 
Rudin, SKL:s styrelse och oppositions-
borgarråd Stockholms stad, Maria 
Ågren, general direktör Naturvårds-
verket, Ylva Lageson, marknadschef 
NCC Construction, Kerstin Frenning, 
program ansvarig KTH. 
Inledning: Gunilla Glasare, chef avd. 
för tillväxt och samhällsbyggnad, 
SKL.
Moderator: Heidi Avellan.

Kom ocH prata meD en politiKer

I vårt gatutält på Cramérgatan kan du ställa dina frågor till politiker från kommun, 
landsting och regioner. Vi har politikerträffar måndag–fredag kl 11–12 och 15–16. 
Passa på att ta en kopp kaffe och tävla. 
Välkomna!

onsdag 3 julI, Hörsalen, donnerska Huset
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Fredrik Reinfeldt, 
statsminister (M)

MM StannarMinteMensM24MtimmarM
iMVisbyMiMårM–MochM
skyllerMpåMattM
hotellrummenM
ärMförMdyra.MBraM
ellerMdåligtMförM
Alliansen?M

Inte ens nÆRa

1 ebba Busch (KD), 
kommunalråd i Uppsala

MMHonMärMinteMbaraMkommunalrådM
iMSverigesMfjärdeMstörstaMstad.M
IMAlmedalenMärMhonMutanMtvekanM
denM26-åringMsomMfårMmestM
medialtMutrymme.MIMhöstMärMhonM
medMiMenMSVT-dokumentärMiMfyraM
delar,MomMfyraMsvenskaM
kommunalMråd.MMissaMinteMden!M

2 Per Gahrton, tidigare 
språkrör (MP)

MMHanMbildadeMMiljöpartietM1981M
ochMharMvaritMspråkrör,Mriksdags-
ledamotMochMEU-parlamentariker.M

UnderMmittM
EftersnackM
iMSkandiasM
trädgårdM
iMkvällMlätM
hanMsomM
enMparti-

ledare.M 3 Mona sahlin, tidigare 
partiledare (s)

MMDeltogMsjälvklartMiMExposManti-
rasistmingelMiMAlmedalenMiMgårMkväll.M
OchMvimladeMföredömligtMpåMdetM
hetaMvattenhåletMDonnersMbrunnM
iMgårMkväll.M

POLItIKeR

Niklas Svenssons

HETA LISTAStarkt stöd 
för Dawit

’’MMDetMmanMkännerMnärMmanMsitterM
därMärMenMrenMdesperationM–MenM

kvartMärMjobbigtMochMsåMinserMmanMharM
mångaMårMhanMharMsuttitMdär.MDetMärM
svårtMmedMsådanaMhärMregimer,MsåMfortM
manMbörjarMmedMpåtryckningarMkanMdetM
bliMtvärtom,MmenMnuMtrorMjagMändåMattM
detMärMdetMsomMkrävs.MDetMkändesMbraM
attMkunnaMvisaMsolidaritetMochMkunnaM
läggaMminaMtankarMpåMhansMödeMunderM
åtminstoneMdeMhärM15Mminuterna.MSenM
försökerMjagMalltidMfåMinMhansMfallMiMvårM
utrikespolitiskadeklarationMvarjeMårMM
–MviMfårMinteMglömmaMhonom.

IMdagMharMDawitMIsaakMsuttitMfängsladMiM4M300Mdagar.
FlerMochMflerMavbryterMminglandetMiMVisbyMförMattMklivaMinM

kopianMavMDawitMIsaaksMfängelsecell.
FemtonMminutersMisoleringMfrånMvärldenMförMattMvisaMsittM

stödMförMmänskligaMrättigheterMochMyttrandefrihet.

’’MDetMvarMenMobehagligMupp-
levelseMmenMdetMärMändåM

ingentingMmotMvadMDawitMIsaakM
uppleverMvarjeMdag.MDetMjagMslogsM
avMvarMhurMbraMviMharMdetMiMSverigeM
somMharMenMfriMochMoberoendeM
media,MenMrättsäkerhetMochMenM
demokratiMsomMfungerarMochMres-
pekterarMdeMmänskligaMrättighe-
terna.MMDetMhärMärMettMbraMinitiativM
somMfårMenMattMtänkaMtillMochMsomM
kommerMattMfåMåtminstoneMmigMattM
prataMmerMomMhansMsituationMochM
deMhärMfrågorna.M

DésiréeMPethrusM
(KD),MutrikespolitiskM
talesperson.MMFoto: Privat

PeterMIsling,MpresschefM
SvensktMNäringsliv.MM

Fyll livet med kultur! 
Dags för vit skatteväxling. Vart går din #kulturmiljard? ● www.iogt.se/vitskatt

MÅNDAG 1 JULI
14.00 Från vinfl aska till kulturmiljard
Medverkande: Anna Carlstedt IOGT-NTO, Christer Engel-
hardt (S), Gudrun Schyman (F!), Per Bolund (MP) med fl era.
Arrangör: IOGT-NTO
Plats: Soberian, Kilgränd

TORSDAG 4 JULI
09.00 Alkohol och operation orsakar kom-
plikationer
Personer med måttlig till hög alkoholkonsumtion har ökad 
risk för att få komplikationer i samband med operation.
Vilka förändringar krävs för att minska alkoholkonsumtion i 
samband med operation?
Plats: Wisby hotell, Erlanderska rummet
Medverkande: Hanne Tönnesen, professor, Peter Friberg 
och Karl Sallin, Sv Läkaresällskapet.
Arrangör: IOGT-NTO och Sv Läkaresällskapet

11.30 Debatt-SM om alkoholpolitiken
Bör samhället ”lägga sig i” hur den enskilde väljer att 
konsumera alkohol – och i så fall hur? Vilka är de viktigaste 
alkoholpolitiska förslagen? Dessa och andra alkoholpolitiska 
frågor debatteras i denna fartfyllda och spännande debat-
tävling där en jury kommenterar och publiken avgör.
Medverkande: Elin Lundgren, riksdagsledamot Socialde-
mokraterna, Linda Engström, ordförande Ungdomens Nykter-
hetsförbund, Mattias Svensson, redaktör och författare Neo.
Plats: Hästgatan 1
Arrangör: IOGT-NTO

FREDAG 5 JULI
10.00 Varför pratar alla om barnkonven-
tionen, men ingen om kvinnokonventionen?
Sedan 1979 fi nns det en kvinnokonvention, vars syfte är att 
lyfta de mänskliga rättigheterna ur ett kvinnoperspektiv, men 
varför är det så få som känner till den? 
Medverkande: Monica Engström Thomsson, Margareta 
Winberg och Maj-Britt Theorin.
Plats: Soberia, Kilgränd
Arrangör: IOGT-NTO, UN Women och NBV

LÖRDAG 6 JULI
08.00 Alkohol och våld mot kvinnor – sanning 
eller myt?
Plats: Soberian, Kilgränd
Medverkande: Monica Engström Thomsson och Margareta 
Winberg.
Arrangör: IOGT-NTO och UN Women

12.00 Vilken soppa – Skål för Afrikas kvin-
nor! – är EU och alkoholindustrin ett hot mot 
afrikanska kvinnor?
Ett samtal om alkohol, frihandel, aggressiv reklam, kvinnors 
liv, jämställdhet. Hur kan politiker och civilsamhälle agera?
Plats: Soberian, Kilgränd
Medverkande: Anna Hedh, EU-parlamentariker, Mikael 
Gustafsson, EU-parlamentariker, Bodil Ceballos, Forum 
Syd, Brenda Mkwesha, IOGT-NTO Tanzania, Åsa Hagelstedt, 
moderator.
Arrangör: Folkrörelser mot Droger och NBV

HÄR HITTAR DU IOGT-NTO UNDER ALMEDALSVECKAN:
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”3D-skrivaren blir 
årets snackis”

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

GrØninGs daG i bilder

MMVilkenMdag!MNuMharMfolkvimletMkommitMiMgångMtrotsMattMdetMärM
SD:sMdagMochMmångaMärMavvaktande.MSverigedemokraternaMärM
inteMsåMdärMjättepopulära.M

MMJagMharMJimmieMÅkessonMsomMfingerdocka,MhanMärMskräm-
mandeMlikMGöranMHägglund.MDetMärMnästanMsåMattMendaMskillna-
denMärMpolitiken.MPerMSchlingmannMochMElaineMEksvärdMsitterMpåM
DonnersMplatsMochMgerMrådMomMretorik.MAnnMHeberleinMpratarM

människovärdeMiMKårhuset,MochMsjälvMärMjagMpåM
jaktMefterM3D-skrivaren.M

3D-skrivarenMkommerMattMförändraMvärlden.MIndustrinsMproduktionssättMpåverkas.MNuMkanMdeMdesignaMenMskoMiMItalien,MskrivaMutMdenMiMKinaMochMtillverkaMefterMprototypen.MVaser,Mdatorer,Mtandproteser.MSannerligenMkommerMvårtMsamhälleMattMförändrasM…
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Se hela Lärarnas Riksförbunds 
program under Almedalsveckan 
genom att scanna denna QR-kod 
med din SmartPhone!

På spaning efter framtidens lärarprofession 
Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening bjuder in 
till spaning om framtidens lärarprofession. Vad kommer 
att vara viktigt? Hur får vi rätt person på rätt plats? 
Och hur får vi världens bästa skola 2020?  
 
 Tid:                 Kl 10:00-11:00

Plats:  Kalas Mat & Catering, Skeppsbron 8   
Arrangör:  Lärarnas Riksförbunds Studerandeförening 

Den digitaliserade skolan – så mycket bättre? 
Digitaliseringen av skolan handlar inte längre om 
infrastruktur utan om kompetens och innehåll. Men 
vilka förutsättningar har lärare att använda IT i under-
visningen? Hur kan digitaliseringen bidra till förbättrat 
lärande – för alla elever? Är den digitaliserade skolan en 
likvärdig skola? 

  Tid:            Kl 14:00-15:00

Plats:  Kalas Mat & Catering, Skeppsbron 8

Arrangör:  Lärarnas Riksförbund och UR

Den ljusnande framtid är svår
Hur väl förbereder olika gymnasieprogram för arbete och 
högre studier?Vi har frågat de som vet, kom och lär dig 
hur 24-åringar ser på sin gymnasieutbildning fem år 
efter att de tagit studenten.  

 

Elevernas läsförståelse minskar - läget är akut
Var femte elev som går ut grundskolan i dag saknar 
fullgoda kunskaper i läsförståelse. Inte minst är detta 
en demokratifråga. Allt fler i Sverige riskerar att hamna 
i utanförskap på grund av bristande läsförståelse. Vilka 
åtgärder måste vidtas? Vem tar ansvaret? Har lärarna 
redskapen som behövs? 
      Tid:     Kl 13:30-14:15     Plats:     Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5      Arrangör:     Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet, Sveriges

    Skolledarförbund, En läsande klass

Tid:            Kl 15:30-16:30

Plats:  Kalas Mat & Catering, Skeppsbron 8

Arrangör:  Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer
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...och nu jagar de Löfven

SÆtter Sin SiGnAtUr. Gustav Fridolin skriver på för Lärarförbundet, här är det 
ordförande Eva-Lis Sirén som övervakar.  Foto: KARL-JOHAN KARLSSON

Lärarförbundet kör en lite 
udda kampanj i Almeda-
len. De har samlat citat 
från politiker, opinionsbil-
dare och andra påtryckare 
i en stor bok. Förbundets 
ordförande Eva-Lis Sirén 
springer sedan runt i 
Visby och ber dem under-
teckna sina egna citat, för 
att förstärka att de verkli-
gen menar det de sagt.

– Vi har samlat citat i en 
tjock bok. Under de här 
dagarna jagar jag dem, 

letar upp dem, och ber 
dem skriva under vad de 
sagt, för att riktigt säkra 
deras löften, säger Eva-Lis 
Sirén.

Jagar vidare
I går fick hon tag på MP-

språkröret Gustav Frido-
lin, som skrev under cita-
tet ”Höjda lärarlöner vik-
tigast för att få en bra 
svensk skola”, som han 
tidigare skrivit på DN 
Debatt.

I dag jagar hon vidare. 
En som hon verkligen vill 
få tag på är S-ledaren Ste-
fan Löfven. Han har inte 
pratat om högre lärarlö-
ner, utan lite mer luddigt 
sagt till TT att ”Stärker vi 
lärarna stärker vi Sve-
rige”. 

”Slirar lite”
När h an deltog i 

Expressens stora partile-
darutfrågning nyligen 
ville han inte heller säga 
att lärarna ska ha högre 
löner, utan hänvisade till 
att det är upp till parterna 
att förhandla om.

– Han slirar lite, så vi 
kanske kan få ett nytt 
citat,  säger Eva-Lis Sirén 
till Bekantas Bekanta.

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

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén är på 
jakt efter Stefan Löfven.

Så fort hon ser honom i Visby kommer hon 
dyka på S-ledaren  – för att få en autograf.

Det handlar om en kampanj där Lärarförbun-
det ber alla som uttalat sig om högre lärarlöner 
skriva under sitt eget citat.

– Han slirar lite, så vi kanske kan få ett nytt 
citat, säger Eva-Lis Sirén.

Här skriver 
Fridolin på för 
lärarnas kamp

PSSt! tittA i vALStUGAn!
FREDAG
4 9.00–9.30 Stefan 
Löfven frågas ut i P1 
Morgon, Donnersa huset. 
LöRDAG:
4 14.00 Stefan Löfven 
besöker Expressens 
 valstuga klockan.
SönDAG:
4 9.30 – 10.30 Löfven 

håller presskonferens på 
Clarion hotel. 
4 11-12 Håller tal i 
Almedalen på Socialdemo-
kraternas dag.
4 12-12.30 Eftersnack 
med Erik Blix, direkt efter 
talet i Almedalen. 
4 13-15 Deltar i P4 Extras 
utfrågning.

Löfven besöker valstugan 
förra året. 

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

fullsa
tt

succé

torsdag 4 juli 
kl 09.00-09.45
Claes tingvall 
Säkerhetsdirektör Trafikverket 

tony grimaldi 
President & CEO, 
Cycleurope



32 tisdag 2 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. 
Plats: Öresundshuset, 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, 
 Anders Thornberg, säkerhetspolischef. 
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. 

interna
tionella 
fr˚gor

eu

Barn/ 
ungdom

arBets
marknad

eu

media/
Journa

listik

media/
Journa

listik

v˚rd/
omsorg

media/
Journa

listik

Barn/ 
ungdom

interna
tionella 
fr˚gor

PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER

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

sahlin om partiledarnas makt
MMSocialdemokraternasMex-partiledareM

MonaMSahlinMharMkvarMsinMlyskraftM
underMAlmedalsveckanMochMkommerMpåM
tisdagenMtillMDemoskopMförMattMsvaraMpåM
fråganMomMdetMärMpartiledarnaMsomM
avgörMvalet.MIMdiskussionenMmöterM
honMExpressensMpolitiskeMkommen-
tatorMK-GMBergströmMochMDemo-
skopsMvdMAndersMLindholmMsomM
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.



33tisdag 2 juli 2013

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 Katarina 
Bergehed, 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.  

17.10–17.40 Raka Svar med Michael Wolf 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres
sen. Med Swedbanks vd Michael Wolf. 
Plats: Hamngatan, Expressens valstu
ga.

DirektsÆnDs p˚ 

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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08.00–10.00 10.00–12.00
08.00–09.30 Kampsport – våldsamt eller 

identitetsskapande?
Frukostseminarium. Arr: Budo och kampsportsför-
bundet, Fryshuset. Med bland andra Musse Hassel-
vall (moderator), Paolo Roberto, politiskt engagerad 
och kampsportare och Pernilla Johansson, initia-
tivtagare till Frysbox Fryshuset. Plats: Trädgården 
vid Birgers gränd 7 (Riksidrottsförbundets lokaler), 
ingång från Almedalen.  

08.00–09.00 Vem tar ansvar för svenskt 
dricksvatten?
Frukostseminarium. Arr: Sydvatten. Med 
bland andra Björn Risinger, gd Havs- och 
vattenmyndigheten, Maria Wetterstrand, 
fd språkrör (MP), Matilda Ernkrans 
(S), ordförande, miljö- och jordbruks     -
ut skottet. Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset.  

08.00–08.15 Dagens parti analyseras! Moderaterna 
i fokus
Mötes- och debattplats. Arr: Fastighetsnytt och 
Fastighetsägarna. Med Stig-Björn Ljunggren, stats-
vetare och författare. Plats: Restaurang Burmeister, 
Strandgatan.  

08.00–09.15 Hur kan bemanningsbranschen få 
unga och utlandsfödda i jobb?
Frukostseminarium. Arr: Bemanningsföretagen. Med 
bland andra: Hanna Wagenius, ordförande, Centerns 
Ungdomsförbund och Darko Davidovic, Förbunds-
jurist, IF Metall. Plats: Wisby Strand Congress & 
Event, Donnersgatan/Strandvägen, Almegas tält. 

08.00–09.00 Vilka skolfrågor blir viktigast i valet 
2014?
Frukostseminarium. Arr: Lärarförbundet. Med bland 
andra Tomas Tobé (M), ordförande riksdagens ut-
bildningsutskott, Gustav Fridolin (MP), språkrör, 
Anna Dahlberg, chef för ledarredaktionen på Expres-
sen, Ann Hultman Jakobsson, ”Fröken Ann” och 
skoldebattör, och Eva-Lis Sirén, ordförande 
Lärarförbundet. Plats: Restaurang och bar Vinäger, 
Hästgatan. 

08.15–08.30 Fredrik Reinfeldt frågas ut i P1-
morgon
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges radio. Med 
Katherine Zimmerman, programledare Sveriges  
radio, Fredrik Reinfeldt (M), partiledare. Plats: 
Donnersgatan, Donnerska husets stengård.

09.00–09.30 Försvarspolitiskt morgonpass med 
Moderaterna – Hur ser dagens och 
morgondagens politik ut?
Frågestund/utfrågning. Arr: Försvarspolitisk arena. 
Med bland andra Cecilia Widegren (M) (TBD), för-
svarsutskottet, Erik Bengtzboe (TBD), förbundsord-
förande MUF. Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspoli-
tisk arena.

09.00–09.50 Hur blir man miljonär genom klokt 
sparande?
Frukostseminarium. Arr: Investment AB Spiltan. Med 
bland andra Per H Börjesson, vd Investment AB 
Spiltan, Mikael Nyman, chefredaktör och pensions-
expert Pensionsnyheterna och SR:s Plånboken, An-
nika Creutzer, ekonomijournalist. Plats: Värdshuset 
Lindgården, Strandgatan 26, Trädgården.  

09.00–12.30 Är framtidens välfärd värd att vänta på?
Seminarium & mingel. Arr: SEB. Med bland andra 
Ulf Kristersson, socialförsäkringsminister, Katrine 
Kielos, ledarskribent Aftonbladet, Irene Wennemo, 
huvudsekreterare socialförsäkringsutredningen och 
Jens Magnusson, välfärdsekonom SEB. Plats: S:ta 
Karins kyrkoruin, Stora Torget, Klosterlänga. 

09.00–10.00 Morgon i Almedalen
Frukostsamtal. Arr: Expressen. Med 
Kent Persson, partisekreterare Mod-
eraterna, Elisabeth Thand Ringqvist, vd 
Företagarna, Jenny Strömstedt, programle-
dare TV4, Karl-Petter Thorwaldsson, ord-
förande LO, Fredrik Sjöshult, reporter Expressen. 
Plats: Hamnplan, Expressens valstuga.  
DirektsÆnDs p˚ 

09.45–10.15 Försvarspolitiskt morgonpass med 
Socialdemokraterna – Hur ser dagens och 
morgondagens politik ut?
Frågestund/utfrågning. Arr: Försvarspolitisk arena. 
Med Peter Hultqvist (S), ordförande i försvarsuts-
kottet, Gabriel Wikström, förbundsordförande SSU, 
Allmänna Försvarsföreningen. Plats: S:t Hansgatan. 
11, Försvarspolitisk arena.
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10.00–12.00 Jobben och tillväxten: Hur ska vi 
lyckas skapa 400 000 fler och bättre jobb?
Seminarium. Arr: TCO. Med bland andra 
Eva Nordmark, ordförande TCO, Mats 
Engwall, professor, Kungliga Tekniska 
Högskolan och Lotta Gröning, debattör 
Expressen. Moderator: Karin Pilsäter. 
Plats: Länsstyrelsens trädgård, Strand-
gatan 1, TCO-parken.

10.00–11.00 Kön styr lön!
Seminarium. Arr: Civilekonomerna & Sveriges Eko-
nomföreningars Riksorganisation. Med bland andra 
Alexander Beck, utredningschef Civilekonomerna, 
Maria Arnholm (FP), jämställdhetsminister och Peter 
Christensen, chef Granskningsenheten DO. Plats: 
Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Lilla salen.

10.00–11.30 Hur mår socialdemokratin i Europa?
Seminarium. Arr: YouGov Opinion. Med bland andra  
Stina Morian, opinionsanalytiker YouGov. Plats: S:t 
Hans Café, S:t Hansplan. 

10.00–11.30 LSS-lagen som alla värnar men få tar 
ansvar för
Seminarium. Arr: Autism- och Aspergerförbundet. 
Med Marie-Louise Forsberg Fransson, SKL, Eva Nor-
din-Olson, ordförande Autism- och Aspergerförbun-
det, Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot. Plats: 
Björkanderska, Skeppsbron, F21.

10.00–10.45 Vem hinner tänka?
Samtal. Arr: Kulturrådet. Med bland andra Anders 
Wejryd, ärkebiskop, Pernilla Glaser, författare och 
Bengt Kristensson Uggla, professor i filosofi, kultur 
och företagsledning Åbo Akademi. Plats: Gotlands 
Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.

10.00–11.00 Fler jobb i hela Sverige
Moderaternas dag i Almedalen. Arr: Moderaterna. 
Med bland andra Kent Persson (M), partisekreter-
are, Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna och 
Pigge Werkelin, entreprenör. Plats: Almedalen, 
Parti tältet.

10.30–11.15 Varför NATO eller varför inte – vad 
talar för och vad talar emot?
Debatt. Arr: Försvarsforum. Med bland andra Karlis 
Neretnieks, Kungliga krigsvetenskapsakademien,  
Allan Widman (FP), riksdagsledamot, Peter Hultqvist 
(S), ordförande i försvarsutskottet. Plats: S:t Hans-
gatan 11, Försvarspolitisk arena.

10.30–12.00 Årets energidebatt – vad betyder 
energin för vår ekonomi och sysselsättning?
Seminarium. Arr: Energispektrum. Med bland andra 
Cecilie Tenfjord Toftby (M), riksdagsledamot, Inge-
mar Nilsson (S), riksdagsledamot, Mats Odell (KD), 
riksdagsledamot. Plats: Kronstallgränd, Nowas 
trädgård, bakom Clarion Hotel Wisby.  

10.30–13.00 Kultur för hälsans skull – om 
sambandet mellan kultur, hälsa och kunskap
Lunchseminarium. Arr: 1,6 miljonerklubben. Med 
bland andra Eva BojnerHorwitz, med dr kulturhälso-
forskare Uppsala universitet, Walter Osika, med dr 
stressforskare Stockholms universitet, Stina Oscars-
son, chef, Radioteatern och Alexandra Charles, ord-
förande 1,6 miljonerklubben. Plats: Länsstyrelsens 
trädgård, Strandgatan. 

11.00–12.00 Vad får vi för pensioner i framtiden?
Föreläsning. Arr: SKPF – Svenska kommunalpen-
sionärernas förbund. Med bland andra Fredrik Jahn, 
utredare SKPF, Filip Olma, kanslichef SKPF och To-
mas Eneroth (S), vice ordf socialförsäkrings-
utskottet. Plats: Kinbergs plats 8.

11.00–12.00 Hur ska fler unga välja viktiga 
välfärdsjobb?
Moderaternas dag i Almedalen. Arr: Moderaterna. 
Med Peter Norman (M), finansmarknads- och kom-
munminister, Sineva Ribeiro, förbundsordförande 
Vårdförbundet, Annelie Nordström, förbundsord-
förande Kommunal. Plats: Almedalen, Partitältet.

11.00–12.00 Vad är rasismens direkta motpol?
Tal, talarplats. Arr: Feministiskt initiativ. Med Gudrun 
Schyman (Fi), talesperson, Jonathan Möller, Expo. 
Plats: Talarplats, Donners plats (hyrd gatumark).

11.30–12.25 Kostnaden för skolan ökar och 
resultaten sjunker – hur styr vi bort från dyrt 
och dåligt? 
Debatt. Arr: Ernst & Young. Med Ann-Marie Begler, 
gd Skolinspektionen, Per Kornhall, skolstrateg och 
Gustav Fridolin (MP), språkrör. Plats: Clarion Hotel 
Wisby, Strandgatan 6, Erlanderska rummet.
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PROGRAMMET OVAN ÄR ETT URVAL AV DAGENS AKTIVITETER

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

Kända kämpar om kampsport
MMFryshusetMbjuderMinMtillMsemina

riumMomMkampsportMiMRiksidrotts
förbundetsMlokalerMmedMblandM
andraMkampsportarnaMMusseM
Hasselvall,MPaoloMRobertoMochM
kriminologenMCamilaMSalazarM
Atias.MDeMskaMsvaraMpåMfråganM
omMkampMsportenMärMvåldsamM
ellerMidentitetsskapandeMM
–MochMförklaraMhurMsportenM
kanMsättasMinMiMettMsocialtM
Mperspektiv.

M BIRGERS GRÄND 7, KL 08.00

statsministern står i fokus
MMOnsdagenMärMFredrikMReinfeldtsMdagMiMAlmedalenM

ochMförstaMchansenMattMseMhonomMiMettM
officielltMsammanhangMärMredanMiMarlaM
morgonstundMhosMSverigesMRadio.M
HanMfrågasMutMunderMenMkvartMavM
KatherineMZimmermanMiMSverigesM

RadioMP1.MSenareMunderMdagenMärM
hanMocksåMmedMiMdirektsändaM

intervjuerMiMP4,MExpressen,M
TV4MochMSVT,MenligtMdetM
officiellaMprogrammet.

M SVERIGES RADIO PÅ DONNERSGATAN, KL 08.15

Film som påverkat politiker
MMGudrunMSchyman,MUlf MAdel

sohn,MBirgittaMOhlsson,MGustavM
FridolinMochMIngvarMCarlssonM
bjuderMinMtillMfilmvisningMpåM
biografenMBorgen.MDeMharMallaM
valtMutMfilmerMsomMengageratMochM
påverkatMochMkommerM
berättaMmerMomMsinMrelationM
tillMfilmernaMpåMsomMarran
gerasMavMSvenskaMFilm
institutet.

MHÄSTGATAN 24, KL 13.30

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

Katrine Kielos  
diskuterar välfärd. 
� Foto:�SARA�STRANDLUND

Gustav Fridolin 
tycker till om skolan. 
 Foto:�LUDVIG�THUNMAN

Wetterstrand.

Gröning.

TV4:s AlmedAls progrAm
07.45 intervju med Fredrik Reinfeldt 
i Nyhetsmorgon/tV4 – direkt från 
stockholm. 9.15 dagens med Pihl-
blad i Nyhetsmorgon/tv4. 10.50 
dagens Novus med torbjörn sjö-
ström, Novus. 11.00 intervju med 
Becky anderson, CNN. 13.00 direkt 

från Moderaterna presskonferens.
14.00 Pihlblad & svensson/
Expressen. 16.00 strömstedt/
anderson – ett program om hur man 
vinner val med Mona sahlin, Carl 
Bildt, Per schlingmann och Karin 
Pettersson. 18.30 almedalen direkt. 

Paolo Roberto.

Zimmerman.

Ingvar Carlsson.

 
www.su.se/almedalsveckan    
www.su.se/kortavagen

Varför tar det i snitt sju år för en utländsk akademiker 
att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden?   
Vad behövs för att fler arbetsgivare ska öppna dörren 
och se den kompetens som redan finns i landet? 

Arbetsmarknadsprojektet Korta vägen diskuterar 
varför och visar på några lösningar i Almedalen.

3
JULI

Tid och plats: Frukostseminarium onsdag 3 juli 
kl. 8.00 – 9.30. Wisby Strand Congress & Event

sju års karantän
ETT FAKTUM FÖR UTLÄNDSKA AKADEMIKER
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12.00–14.00 14.00–16.00 16.00–22.00
12.00–12.30 Paneldiskussion: Halvtid i Almedalen

Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Annie Reuterskiöld, politisk 
reporter Expressen, Viggo Cavling, för-
fattare, Niklas Svensson, politisk reporter 
och Lotta Gröning, krönikör Expressen. 
Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

12.00–13.45 Kan HIV/AIDS bekämpas genom 
ökad jämställdhet?
Lunchseminarium & mingel. Arr: Hungerprojektet. 
Med bland andra Mona Sahlin (S), fd partiledare, 
Stina Svensson (Fi), talesperson och Ophelia Haan-
yama, Senior advisor Noaks Ark. Plats: Restaurang 
Nunnan och Bageriet, Stora Torget.  

12.00–13.30 Livsviktigt – om framtidens mat. 
Hur uppnår vi bättre hälsa och miljö  
utan höjda matpriser?
Lunchseminarium. Arr: RISE Research 
Institutes of Sweden. Med bland andra 
Marie Söderqvist, vd Livsmedelsindus-
trierna, Elisabeth Gauffin, ordförande 
Krav och Håkan Larsson, mat- och 
vinskribent Allt omvin. Plats: Kin-
bergs plats 3, Trädgården.  

12.00–13.30 Fotbollen på landsbygden 
– en stark samhällsbyggare
Lunchseminarium. Arr: Svenska Fotbollförbundet. 
Med bland andra Karl-Erik Nilsson, ordförande 
Svenska Fotbollförbundet och Eskil Erlandsson, 
landsbygdsminister. Moderator: Artur Ringart.  
Plats: Trädgården, Birgers gränd.  

12.00–13.00 Sverige behöver fler kvinnliga chefer 
och ledare
Moderaternas dag. Arr: Moderaterna. Med bland 
andra Anna Kinberg Batra (M), grupp ledare och  
ordförande finansutskottet, Eva Nordmark, ord-
förande TCO och Erik Ljungberg, Senior vice presi-
dent Corporate Relations Scania. Plats: Almedalen, 
Partitältet.

12.30–13.45 A future for the children of Syria?
Seminarium. Arr: Rädda Barnen. Med 
bland andra Samir Abu Eid, utrikeskor-
respondent SVT och Elisabeth Dahlin, 
generalsekreterare Rädda Barnen. Plats: 
Barnrättstorget, Tage Cervins gata 3.

13.00–14.30 Diskriminerar regeringen och 
sjukvården människor med demenssjukdomar?
Föreläsning. Arr: Demensförbundet. Med Yngve 
Gustaf son, professor Demensförbundet. Plats: Kruk-
makarens hus, Frälsningsarmen, Mellangatan 21.

13.00–15.00 Stoppdatum för tobak även i Sverige!
Seminarium. Arr: Yrkesföreningar mot Tobak. Med 
bland andra Per Haglind, ordförande Yrkesförenin-
gar mot tobak, Göran Boëthius och Ingrid Talu, 
ordförande Lärare mot Tobak. Plats: Best Western 
Strand Hotel, Strandgatan 34, Asunden.

13.00–15.00 P4 Extra – aktualitetsmagasin
Frågestund/utfrågning. Arr: Sveriges Radio. Fredrik 
Reinfeldt (M), partiledare. Plats: Donnersgatan, 
Donnerska husets stengård.

13.00–14.00 Har paddan tagit över? Hur ska fler 
unga börja läsa?
Moderaternas dag i Almedalen. Arr: Moderaterna. 
Med Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister 
och Marie Bosson Rydell, barnboksförfattare och 
förskollärare. Plats: Almedalen, Partitältet.

13.00–14.30 Valet 2014: Grön ekonomi eller bara 
ekonomi?
Debatt. Arr: Världsnaturfonden WWF. Med Jens 
Holm (V), riksdagsledamot och Mats Pertoft (MP), 
riksdagsledamot. Plats: Fartyget i Visby hamn, brig-
gen Tre kronor.

13.00–13.30 Kulturdebatt om osäkra jobb
 i kulturens tjänst
Debatt. Arr: Expressen. Med Gunnar 
Ardelius, ordförande Sveriges förfat-
tarförbund, Sonja Schwartzenberger, 
Arenagruppen, Andrea Edwards, skåde-
spelare. Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

13.30–14.00 Raka svar med Hillevi Engström (M)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Hillevi Engström (M), arbets-
marknadsminister. Plats: Hamngatan, 
Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

13.30–15.30 Filmer som engagerat och påverkat 
– politiker väljer och berättar
Filmvisning & diskussion. Arr: Svenska Film-
institutet. Med Ingvar Carlsson (S), tidigare 
statsminister, Gudrun Schyman, talesperson Fi,  
Ulf Adelsohn (M), tidigare landshövding, Birgitta 
Ohlsson (FP), EU-minister och Gustav Fridolin (MP), 
språkrör. Plats: Biograf Borgen, Hästgatan 24.
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14.00–14.30 Pihlblad & Svensson
Frågestund/utfrågning. Arr: Nyhets -
bolaget/TV4 News och Expressen. Med 
Alexander Bard och Bert Karlsson Plats: 
Donnersgatan/Cramérgatan, TV4:s spelplats 
mitt emot entrén till Almedalsbiblioteket.

DirektsÆnDs p˚ 

14.00–15.00 Bostadsmarknaden för unga 
vuxna – dags att slå larm!
Seminarium & mingel. Arr: Mäklarsamfundet och 
Sveriges byggindustrier. Med bland andra Claes 
Hemberg, sparekonom Avanza Bank, Anders Jo-
sephsson, politiskt sakkunnig till civil- och bostads-
ministern, Ingrid Eiken, vd Mäklarsamfundet och Ola 
Månsson, vd Sveriges byggindustrier. Plats: Alme-
dalens Hotell, Strandvägen 8, Frukostmatsalen.

14.15–15.00 Hur möter vi cyberspionaget mot 
Sverige?
Debatt. Arr: FRA. Med Gunnar Karlson, generalmajor 
Försvarsmakten, Anders Thornberg, säkerhets-
polischef Säpo, Ingvar Åkesson, gd FRA, Henrik 
Christiansson, Säpo. Plats: S:t Hansgatan 11, För-
svarspolitisk arena.

14.30–15.30 Varför ska kvinnor i offentligheten 
behöva stå ut med att bli utsatta för hat och 
hot?
Seminarium. Arr: Egoboost Magazine. Med bland 
andra Beatrice Ask (M), justitieminister och Jytte 
Guteland, fd ordförande SSU. Plats: Tage Cervins 
gata, plats 129, Egoboost Magazines tält.

14.30–14.50 Debatt: Försvar till vilket pris?
Debatt. Arr: Expressen. Med Karin 
Enström(M), försvarsminister och  
Peter Hultqvist (S), riksdagsledamot. 
Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

14.50-15.20 Raka svar med Fredrik Reinfeldt (M)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Fredrik Reinfeldt (M), parti-
ledare, Cissi Elwin, chefredaktör Chef, 
Anna Dahlberg, chef ledarredaktionen Ex-
pressen och Helena Gissén, politisk report-
er TV4. Plats: Hamngatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

15.00–16.30 Finns det rum för oss 
människor i skogen?
Seminarium. Arr: Naturskyddsföreningen. Med 
bland andra Maciej Zaremba, journalist och förfat-
tare Dagens Nyheter och Matilda Ehrnkrans (S), 
ordf miljö- och jordbruksutskottet. Plats: Uppsala 
universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidig-
are Högskolan), B23.

15.00–16.30 Hur lockar framtidens mediebransch 
framtidens medarbetare?
Seminarium. Arr: Medieföretagen. Med bland andra 
Hanna Stjärne, chefredaktör Upsala Nya Tidning, 
Magdalena Kock, personaldirektör Stampen, Jan 
Helin, chefredaktör Aftonbladet, Thomas Mattson, 
chefredaktör Expressen. Plats: Almegatältet utanför 
Wisby Strand.

15.00–16.00 Ett samtal om ungdomsarbetslöshet, 
vår tids kanske största utmaning
Seminarium. Arr: Öresundshuset. Med bland andra 
Hillevi Engström (M), arbetsmarknadsminister, Luci-
ano Astudillo, grundare Uppstart Malmö, och Ahmed 
Hassan, verksamhetsansvarig Uppsök Malmö. Plats: 
Hästgatan 1, Öresundshuset.

15.00–17.00 Cancerfallen ökar – kan vi vända 
trenden?
Seminarium. Arr: Cancerfonden. Med bland andra 
Olle Nyrén, professor i epidemiologi Karolinska insti-
tutet, Yvonne Brandberg, professor inom vårdveten-
skap Karolinska institutet, Lars-Erik Holm, gd social-
styrelsen och Marie Söderqvist, vd, Livsmedels-
företagen. Plats: St Hansgatan 13, Hälsodalen. 

15.00–16.00 Nya säkerhetshot – nytt försvar
Moderaternas dag i Almedalen. Arr: Moderaterna. 
Med Carl Bildt, utrikesminister, Karin Enström, för-
svarsminister och Cecilia Widegren, vice ordförande 
och alliansgruppledare riksdagens försvarsutskott, 
Plats: Almedalen, Partitältet.

15.00–16.30 Kompetensförsörjning, en nyckelfråga 
för industrin
Seminarium. Arr: Bil Sweden och MRF. Med Olof 
Persson, vd och koncernchef AB Volvo, Mikael Dam-
berg (S), gruppledare i riksdagen, Tomas Tobé (M), 
Angeles Bermudez-Svankvist, gd Arbetsförmedlin-
gen. Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, 
Cramérgatan 3, sal B2.  

15.30–16.00 Raka svar med Anders Borg (M)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med Anders Borg (M), finans-
minister. Plats: Hamngatan, Expres-
sens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 
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16.00-16.30 Raka svar med Maria Arnholm (FP)
Frågestund/utfrågning. Arr: Expres-
sen. Med jämställdhetsminister Maria 
Arnholm (FP), Annie Reuterskiöld, 
politisk reporter Expressen. Plats: Hamn-
gatan, Expressens valstuga.

DirektsÆnDs p˚ 

16.00–17.00 Hur förhåller sig trossamfunden 
i Sverige till demokratin?
Seminarium. Arr: SST – Nämnden för Statligt Stöd 
till Trossamfund, Equmeniakyrkan, Fonden för män-
skliga rättigheter. Med bland andra Birgitta Ohlsson 
(FP), Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan. 
Plats: Katolska Kyrkan, S:t Hansgatan 60, Kristi 
Lekamens Katolska Församling, trädgården. 

16.00–18.45 Hur kan vi öka förtroendet för bank- 
och försäkringsbranschen?
Seminarium & mingel. Arr: FTF och Finansförbun-
det. Med bland andra Peter Norman (M), finans-
marknadsminister, Bengt-Åke Fagerman, vd, Skan-
dia och Birgittta Ohlsson, EU-minister. Plats: Läns-
styrelsens trädgård, Strandgatan 1, TCO-parken. 

16.30–17.30 Myndigheternas anseende 2013 – 
vem har högst, lägst och varför?
Seminarium. Arr: TNS Sifo. Med Toivo Sjörén, opin-
ionschef TNS Sifo, Marie Lindström, kommunika-
tionsdirektör Skatteverket och Joachim Beijmo, 
kommunikationsdirektör, Sida. Plats: Visby hamn 
(hyrd gatumark/kaj), Teaterskeppet, Lilla matsalen.

17.00-17.30 Raka svar med Magdalena Andersson 
Frågestund/utfrågning. Arr: Expressen. Med Magda-
lena Andersson (S) och Niklas Svensson, politisk re-
porter Expressen. Plats: Hamngatan, Expressens val-
stuga.

DirektsÆnDs p˚ 

17.00–17.45 Från förföljelse till fristad
Samtal. Arr: Kulturrådet, ICORN, Svenska PEN, 
SKAP, Freemuse, Svenska tecknare, KRO/KIF, IAA, 
Sveriges författarförbund, Svenska Konstkritikers-
amfundet. Med bland andra Elnaz Baghlanian, reda-
ktör Dissidentbloggen Svenska PEN, Gunnar Arde-
lius, författare och ordförande. Plats: Gotlands 
 Museum, Strandgatan 14, Bildstenshallen.

17.00–18.30 Spana efter framtidens miljötrender 
med Carolina Klüft
Debatt & mingel. Arr: Naturskyddsföreningen. Med 
bland andra Carolina Klüft, Naturskyddsföreningen 
och Ed Gillespie, brittisk vd och grundare, Futerra. 
Plats: Svartbrödragatan 6, trädgård, precis innanför 
Norderpor. 

17.00–19.00 Hur kan vi minska antalet förtida 
dödsfall i icke-smittsamma sjukdomar?
Seminarium & mingel. Arr: Det Svenska NCD Nät-
verket. Med bland andra A Non Smoking Generation, 
Hjärt-Lungfonden, Cancerfonden och Sveriges 
läkarförbund, Plats: S:t Hansgatan 13, Hälsodalen, 
gården. 

18.00–18.45 Försvarspolitisk filmrecension – hur 
har Försvarsmaktens rekryteringsfilmer 
förändras genom tiderna?
Filmvisning & diskussion. Arr: Försvarspolitisk are-
na. Med: Peter Nordström, kanslichef AMF-film. 
Plats: S:t Hansgatan 11, Försvarspolitisk arena.

18.00–19.00 Har USA något att lära av Sverige eller 
vad kommer efter Milton Friedman?
Seminarium. Arr: Social Venture Network. Med 
bland andra Pär Larshans, hållbarhetschef Max 
Hamburgerestauranger, Elaine Eksvärd, retoriker, 
Gary Baker, executive director Ernst& Young, Mats 
Lindgren, vd Kairos Future. Plats: Science Park Got-
land, Strandgatan 1 Sessionsalen.

19.00–20.00 Fredrik Reinfeldts tal i Almedalen
Tal i Almedalen. Arr: Moderaterna. Med statsminis-
ter Fredrik Reinfeldt (M). Plats: Almedalen, Scenen 
i Almedalen.

20.30–22.30 Husby, skyskrapor, strandskyddet, 
kommunernas markmonopol – dags för en 
samhällsbyggnadsrevolution?
Debatt & mingel. Arr: Veidekke. Med bland andra 
Jerker Söderlind, arkitekt Stadsliv AB, Monica von 
Schmalensee, vd White Arkitekter. Plats: Clarion 
Hotel Wisby, Strandgatan 6, Utomhusträdgården, 
upp i gränden. 
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Söderqvist.

Abu Eid.

Carolina Klüft pra-
tar miljötrender. 
 Foto: THOMAS ENGSTROM
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Välkommen till

i Almedalen
Europahuset

Strandvägen 2 

FULLSTÄNDIGT PROGRAM     
www.eu-kommissionen.se

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

Program tisdag 2 juli

EU:s dataskyddsförordning  
– rätten att bli glömd eller hot mot  
offentligheten
kl 13.30–14.45
Debatt mellan Christian Engström Europaparlamentariker (PP), 
Gustav Gellerbrant, politiskt sakkunnig på Justitiedepartementet, 
och Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige.

Samtal om Miljöpartiets  
Europapolitik
kl 15.00–15.45
Riksdagsledamot Bodil Ceballos och Europaparlamentariker  
Carl Schlyter frågas ut av K-G Bergström.

Krishantering är mer än bara  
nedskärningar
kl 16.00–16.45
Hur överlever Europas sociala modell krisen? Eva Nordmark,  
ordförande i TCO, intervjuas av Rolf Gustavsson.


