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POLITISKA IDEER
INTE FRAMTONINGEN
LÖSER SVERIGES PROBLEM
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agenda i EU, normbildningen och morgondagens kunskapskrav.
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Men det handlar just om att inleda diskussionen. Frågorna är än så länge betyd-
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Vtlgnen före hästen

Carl Bildt i dessa spalter. Utan
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både for partiets och Sveriges framtid, att

söka göra bilden av moderaterna och led- ~ den moderata diskussionen utmynnar i
ningens framtoning till huvudfrågor vore en hållbar politisk agenda som formår
att spänna vagnen fore hästen. Det är inte lösa dagens och morgondagens problem.
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