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Håkan Juholt. 
 Foto: CHRISTIAN ÖRNBERG

S-ledaren sa i en intervju 
med Ekot i lördags att par-

tiets krav i de pågående för-
handlingarna om förläng-

ningen av Libyeninsatsen 
är att Jasplanen tas hem. 
Men i går öppnade parti-
ets utrikespolitiske tales-
man Urban Ahlin för att 
ett eller några Jasplan kan 
vara kvar – men då för flyg-
spaning.

Expressen träffade S-leda-

ren Håkan Juholt sent  
i går kväll. Han ville inte 
bekräfta Ahlins förhand-
lingsöppning mot reger-
ingen.

– Utgångspunkten för 
oss är att den här insatsen 
avslutas. Punkt slut. Sedan 
hur vi ska kunna stödja 

Libyens folk humanitärt, 
civilt och med andra mili-
tära insatser – det pratar vi 
nu om. Men då är det i för-
sta hand för att förhindra 
att det smugglas in vapen  
i landet.

David Baas
david.baas@expressen.se

Socialdemokraterna hann i helgen med att säga 
både stopp och ok till svenska Jasplan i Libyen.

Samtidigt går förhandlingarna med regeringen in  
i ett slutskede.

– Jag tycker att vi är ganska nära varandra nu, 
säger S-ledaren Håkan Juholt till Expressen.

Jas-förhandlingarna inne i slutskede: ”Vi är nära varandra nu”

Ali Abdullah Saleh.
 Foto: REUTERS

Det var granatattacken mot 
presidentpalatset i fredags 
som slutligen tvingade pre-
sident Ali Abdullah Saleh att 
resa från sitt land. Skadorna 

var värre än vad som först 
rapporterades och Saleh 
flögs till grannlandet Saudi-
arabien natten mot söndag 
för vård på ett militärsjuk-

hus i den saudiska huvud-
staden Riyad.

Och när den nyheten blev 
känd i går så firade jemeni-
terna. Firade att mannen 
som styrt Jemen i 33 år nu 
slutligen var borta.

Folkliga protester har 
pågått i Jemen sedan i febru-

ari med krav just på Salehs 
avgång. Nu verkar de ha fått 
sin vilja fram.

Frågan är vad som kom-
mer i stället. Det oroar 
omvärlden, inte minst USA 
som fruktar kaos i Jemen.

Jemen är ett splittrat klan-
samhälle och balanserar 

sedan ett par veckor på ran-
den till inbördeskrig. Saleh 
plötsliga sorti riskerar nu 
i värsta fall leda till en ny 
maktkamp där tidigare allie-
rade i oppositionen börjar 
kämpa mot varandra i stäl-
let.

NEW YORK. Det var jubel i Jemen i går.
President Ali Abdullah Saleh har lämnat landet.
Men jublet riskerar fastna i halsen.

Jubel i Jemen när presidenten flydde – men ny maktkamp hotar

Expressens nya app för 
Iphone får toppbetyg: 
”Den är lysande enkel”

Expressen har sedan tidigare 
appar för Androidmobiler och 
iPad, och sedan i lördags en för 
Iphone. I Iphoneappen kan läsa-
ren navigera via överskådliga 
ikoner för nyheter, sport, nöje, tv, 
senaste nytt, mest lästa artiklar 
och, inte minst, tipslinjen 71717.

Expressen lät en rad männis-
kor i Kungsträdgården i Stock-
holm testa den nya appen i går – 
och alla blev förtjusta.

–  Jag läser framför allt 
Expressen eftersom den nya 
appen i Iphone gör det lättare att 
hitta än i andra tidningar, säger 
Henrik Fredriksson, försälj-
ningschef  från Hudiksvall.

Dessutom är det många som 
har recenserat appen i ITunes.

”Smakfullt och andas kvalitet. 
Genomtänkt!”, skriver använda-
ren ”David” som ger en fyra (av 
fem) i betyg.

”Mycket trevlig känsla. En 
annan och bättre upplevelse än 
konkurrenterna. Go getingen!”, 
skriver ”Anders” som ger en 
fullpoängare till appen.

– Det är en jättebra app för dem 

som älskar nyheter. Den är snabb 
och enkel. Men vi kommer tillföra 
ytterligare innehåll och förbätt-
rade funktioner framöver, säger 
Mattias Carlson, redaktionschef  
för Expressen DigitalaMedier.

”En jättebra app”
Enkelheten faller människor i 

smaken.
– Enkelheten har varit det svå-

raste att utveckla. Det är så lätt 
att krångla till saker och ting när 
man vill vara fiffig. 

– Det är också lätt att skaffa 
Expressens nyhetsflash – det är 
bara att klicka på ”OK” första 
gången. Nyhetsflashen har auto-
matiskt tysta timmar klockan 
22–08 om man vill sova. Men 
är man nyhetstokig kan man 
själv ändra tiden – läsarna kan 
få snabba nyheter levererade 
till sin Iphone dygnet runt om 
de vill, säger Gunnar R Johans-
son, mobilredaktör på 
Expressen.

Expressens nya app för Iphone hamnade snabbt högt upp 
på apparnas topplista i Itunes.

Och de som testat appen är positiva.
– Expressens nya app är lysande enkel och överskådlig  

– den har ni verkligen hottat upp, säger Peter Johnsson, 
29, från Göteborg.

ALLA NAPPAR P˚ V˚RA APPAR

iPad
 MExpressen for iPad – här kan du läsa din papperstidning. 

Ladda ner dagens Expressen, och bläddra i den ungefär 
som du gör hemma i soffan. Självklart följer bilagan SPORT-
Expressen med huvudtidningen. Du hittar också ”Senaste nytt” 
i appen som uppdateras dygnet runt. http://expressen.se/iPad

Iphone
 MExpressen – den senaste appen med nyhetsflashar, 

nyheter, sport och nöje. Dessutom är det enkelt att tipsa 
Expressen – direkt i appen. http://expressen.se/iphone

 MExpressenTV så kan du se webb-tv från Expressen  
– var du än är!  

Android
 MExpressens app för Android rymmer en webbläsare som 

ger tillgång till den mobilanpassade sajten. Den innehåller 
nyheter, sport, nöje, tv och ett antal featureavdelningar. 
http://expressen.se/android

 MMed Expressen Widget för Android får du de senaste nyhe-
terna från Expressen direkt till din hemskärm på telefonen.

Mobilsajt
 MSkicka ett sms med texten EXP SAJT till 72200 så får du 

kostnadsfritt en länk via sms till Expressens mobilsajt. På 
den hittar du nyheter, sport, nöje, ledare, kultur och ännu 
flera avdelningar från Expressen. Här kan du även enkelt få 
en tiodygnsprognos från 40 000 platser i Sverige och mil-
jontals olika platser i världen. http://expressen.se/mobil

Betyg på 
Expressens 

nya appar

Sara Wannholm, 24,  
polisstudent, Umeå:

– Jag läser nyheter i min 
 telefon. Det verkar vara väldigt 
lätt att hitta i Expressens nya 
app.

Henrik Fre-
driksson, 38, 
försäljnings chef, 
Hudiksvall:

– Jag är ofta 
ute och reser 
och vill hålla 
mig uppdate-
rad, då är det 
alltid praktiskt att läsa nyhe-
ter i mobilen. Jag läser framför 
allt Expressen eftersom den nya 
appen i Iphone gör det lättare 
att hitta än i andra tidningar.

David Lexholm, 26, HR-expert, 
Stockholm:

– Jag ger Expressens app jät-
tebra betyg. Det är en bra meny 
och det är lätt att hitta. Jag läser 
nyheter varje dag i min Iphone.

Sandra Andersson, 24, försäljare, 
och Michaela Hedlund, 24, stude-
rande, Stockholm:

– Expressens app är snygg och 
enkel, säger Sandra.

– Nu måste jag också skaffa 
mig en Iphone, säger Michaela.

Malin Sjöstrand, 36, lärare, Stockholm, med dottern Laura, 1: – Det är inte samma njutning som att läsa en papperstidning, men det är praktiskt att kunna hålla sig uppdaterad. 

Tommy Schönstedt
tommy.schonstedt 

@expressen.se

Peter Johnsson, 29, Erika Bodin, 
30, Niklas Erhardsson, 29, alla 
HR-experter, Göteborg: 

– Expressens nya app är 
lysande enkel och överskådlig  
– den har ni verkligen hottat 
upp, säger Peter.

Martin Lindholm, 32, 
 administratör, Stockholm:

– Det är bättre nyheter i Ex -
pressen än i konkurrenten, där 
nyheterna kommer i skymundan. 
Bra att kategorierna är tydligt 
uppdelade i Expressens nya app.

”Bättre 
nyheter”

”Lätt att 
hitta”

Staffan Ling, 66, 
programledare, Umeå:

– O, vad snabb Expressens app 
är och jag behöver inte förstora 
texten. Jag läser nyheter varje 
dag i mobilen och Expressens 
app är lätt att följa med i.

”Mat-Ella” Nilsson, 65, kock och 
matambassadör, Stockholm:

– Jag åker kommunalt och jag 
klarar inte att läsa papperstid-
ningen i trängseln. Expressens 
nya app är perfekt eftersom den 
är uppdelad i alla ämnen.

”O, vad 
snabb!”

AAKAF Fler appar och
mobilsajter från Expressen

Jesper Persson, 21, studerande, 
Lund, med Veridiana Lenora Corte, 
23, modeexpert, Sao Paulo:

– Jag tycker om den nya appen 
– jag får en bra överblick på nyhe-
ter, sport och nöje. Och tv har 
ni också – jag laddar genast ned 
Expressens app, säger Jesper.

Emma Hermansson, 32, förskol-
lärare, Stockholm, med Ellen, 1:

– Det går ju att läsa Expres-
sen i min gamla telefon, men nu 
ska jag köpa en smartphone. Det 
känns lätt att läsa och bläddra 
bland nyheterna eftersom de lig-
ger på rad i Expressens app.

Mats Larsson
mats.larsson@expressen.se


