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8. Har Expressen förlorat sin själ? 
Hjärtat sitter till vänster, hos Expressens nye politiska redaktör. Allt fler ställer 
frågor om tidningen och dess liberalism. Det borde redaktören själv också göra. 
l av Fredrik Erixon 

17. Varning för rysk baksmälla 
Kära nån. Innan årets utgång kollapsar Ryssland. Det har den ansedda 
tidningen The Economist spått. Vad gick fel, arma ryssar? 
1 av Anders Åslund, Björn Badersten 

30. Världen den vita fläcken 
Kina är intressantare än någonsin . En kommunistisk diktatur med frisving
ande marknadsekonomi. Där finns en exotism och ett förtryck att skildra. 
Men var är korrespondenterna? 1 av Staffan Heimerson 

37· Vilka drar först? 
Fyrtiotalisterna är konservativa cementhäckar, säger de unga. Ungdomarna 
förstår inte vad som är rätt, säger fyrtiotalisterna. Debatten om jätteprop
pen Orvar är inte ny, men nu ställs två generationer med starka självbilder 
mot varandra. l av Charlotta Friborg 

41 Carl Bildts avsked 
När Carl Bild t 1986 tillträdde som partiledare var det politiska landskapet 
annorlunda. Det fanns bara statstelevision och statsradio. Sverige var inte 
med i EU. Mycket har ändrats, men för att vinna förtroende för frihetsrevo
lutionen måste ideerna förankras. l av Carl Bildt 

53· Menchu- fredspristagare som ljög 
Rigoberta Menchu fick Nobels fredspris och skrev marxistisk historia. Hon 
blev en stortaleskvinna för social rättvisa och fred, och var upphov till 
tusentals avhandlingar. Inte illa för en som ljugit ihop sin historia. 
1 av David Horowitz 
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