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Vad moderaterna behöver är en djärv strategi som löser upp den gordiska knut som för
närvarande binder dem i oppositionsläge. Strategin är inte av sådan art att den kan
proklameras till allmänheten, för den innebär med största sannolikhet att man får acceptera
att socialdemokraterna bildar regering efter 1998 års val.
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