VARFÖR LJUGER ÄNGLARNA?
JANERIK LARSSON

Med Berlinmuren föll också 1900-talets religiösa tro på staten. Kanske är det ett sökande efter
en ny "trosgrund" som ligger bakom dagensflummiga modeideer. Anhängarna av dessa har
lätt för önsketänkande och för att förvrida vetemkapliga fakta.
Miljöns och socialpolitikens änglasång har samma syfte: att skapa ett raison d'etreför den
nya klassens plan- och förmyndarbyråkrater.
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alltid en del barn som rymt. Men siff-
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Murray har i sin nu klassiska "Losing

sidan en bred koalition som med ut-
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ekonomiskaliberalismforsökerutveckla
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sätta sig över.
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