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6. Med uppdrag att tämja dollarn 
Euron föddes ur Amerikas missbruk av dollarns överlägsenhet i det globala 
finansiella systemet. Den gemensamma valutan kommer att utmana den 
överlägsenheten, men ändå ge Amerika fördelar. Och så länge euron saknar 
en politisk röst kommer Europa även i fortsätt ningen bara att spela en 
biroll i världspolitiken. l av Martin Walker 

13. Ryssland utför stupet. Eller inte 
Den ryska reformeran tog slut när det finansiella systemet brakade samman 
förra hösten. Ambitionen att bli en liberal marknadsekonomi i västerländsk 
mening har tonats ned av den nya ledningen. Det är nu upp ti ll det ryska 
folket att välja väg. Men är det ett hopp, eller ett hot? l av Claes Arvidsson 

19. Hälsan tiger still 
Valdeltagandet i höstens val var rekordlågt. Det är en kris för demokratin, 
menade många. Men är det inte precis tvärtom? l av Tommy Möller 

23. Intermezzo på klubben 
Relationen mellan moderaternas partiledning och Svenska Dagbladets 
ledarsida är frostig. Moderaterna är en lättversion av socialdemokraterna, 
skriver SvD. Partitoppen säger upp sin prenumeration. Har Svenskan 
förlorat ännu en av sina hövdingar? l av Helena Östman 

29. Dr Spock- ett hot mot demokratin? 
Intresset för att engagera sig i partierna har systematiskt minskat. 
Framför allt i de yngre generationerna. Är Dr Spocks uppfostringsmetoder 
problemet? 1 av Li Bennieh-Björkman 
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