KAN VI LÄRA NÅGOT AV CLINTON?
SVEND DAHL

Triangulering, att skapa en tredje ståndpunkt i politiken som inte bara ligger i mitten
utan står ovanfiir de gamla motsättningarna, var C lintons framgångs recept. När ska
svenska partier inse betydelsen av en tredje dimension i politiken?
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