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5 Det finns ingen social rättvisa 
Att vara emot ökad rättvisa i samhället är politiskt självmord. Men hur 
ökar man något som inte kan finnas? Det är dags att lyssna till Hayek 
igen: social rättvisa är ett meningslöst begrepp. l av Nils Karlsson 

9 En rättviseteori utan framtid 
I takt med att fördelning blir en allt mindre del av politiken håller tiden 
på att springa ifrån John Rawls politiska filosofi. 1 av Waldemar lngdahl 

12. Bra stängsel skapar goda grannar- också i havet 
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Privat äganderätt är inte bara moraliskt rätt utan också en viktig för ett 
effektivt resursutnyttjande. Det visar den isländska fiskepolitiken . 
l av Hannes H. Gissurarson 

Konsten att ta död på spararna 
Fördelningsfundamentalism och bristande respekt för äganderätt är 
viktiga orsaker till att sparande och företagande straffbeskattas i Sverige. 
1 av Nils-Eric Sandberg 

Lärare kan vara bra, trots lärarutbildningen 
Utbildningsministern och utredningar betonar vikten av behöriga lärare. 
Men ingen verkar bry sig om hur de utbildas. l av Christina Trygg 

skeppsbroadeln blev rik på ofriheten 
1700-talets storföretagare i Stockholm levde högt på statliga detalj
regleringar som de själva drivit igenom. Men en ny tids entreprenörer 
tog över när monopolen avskaffades. l av Klas Nyberg 

EU:s utrikespolitik, en grekisk tragedi i två akter 
Det börjar likna en av antikens tragedier. För andra gången har EU:s 
utrikespolitik smulats sönder i Greklands händer, trots alla goda 
föresatser. Vilar det en förbannelse över det grekiska ordförandeskapet? 
l av Thomas Allvin 

Intresset ljuger aldrig. Och det är tur. 
Det är inte lobbyisterna det är fel på utan de politiker och journalister 
som inte värderar och bedömer lobbyistens information. Det är den 
lättköpte politikern vi bör ställa till svars. l av Maria Pålsson 

Mänskliga rättigheter för vampyrer 
Skall varulvar och vampyrer ha mänskliga rättigheter och rösträtt? 
l av Kajsa Wilhelmsson 
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