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5 Porträttet: Marita Ulvskog 
1 av Nils-Eric Sandberg 

6 Från burn rate till p/e-tal 
Traditionella företag med svarta siffror i boksluten och färdiga struktu
rer gör de största vinsterna av den nya tekniken. 
l av Jens-Jonathan larnhed 

10 Stormöte 1.0 

15 

19 

22 

29 

30 

Den nya tekniken gör det lika lättvindigt att fatta politiska beslut om 
andra människors liv som när vi röstar bort en deltagare ur Baren. 
l av Peter J Olsson 

Maktdelning eller majoritetsförtryck? 
Vi saknar en djupare konstitutionell debatt i Sverige. Bristen på genom
tänkt diskussion märks tydligt både när vi diskuterar Nice-fördraget 
och det kommunala självstyret. l av Göran Thorstenson 

Det blir alltfler halvtaskiga proffs i politiken 
Våra folkvalda blir allt mindre representativa för oss väljare. 
De är i växande utsträckning försörjda av politiken i stället för 
förtroendemän för det arbetande folket. l av Per Hister 

Bättre rik och frisk än fattig och sjuk 
Genom årtusenden har staten försökt styra medborgarnas beteenden 
för att passa samhällsnyttan. Med vilken rätt använder politiker egentli
gen skattemedel för att uppfostra sina väljare? l av Leif Carlsson 

Öppna vidder och fria sinnen 
Är Du trött på konformistisk kollektivism och törstar efter individua
lism och frihet har science fiction en hel del att erbjuda. Den främste 
sf-författaren just nu är en trotskistisk Iibertarian från Skottland. 
l av Per Ericson 

Euron kräver skattekonkurrens 
Den gemensamma valutan, EMU, förutsätter ingen harmonisering av 
skatterna i Europa. Harmoniseringskraven är politiska krav från social
demokrater som inte vill liberalisera. 1 av Thomas Noren 
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