5. Porträttet:
Per Gahrton
l
av Nils-Eric Sandberg

6 . Blindstyret
EU styrs inte enligt de vedertagna parlamentariska principerna. Nätverk
och kommitteer har ett stort men oprecist inflytande. l av Thomas Allvin

l O Jag -

en federalist och euroskeptiker

Två modeller för Europas framtid står mot varandra, mellanstatlighet
och federalism. Den som vill värna individens frihet bör kämpa för
federalismen. 1 av Nigel Ashford
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14. Nike blir Gud igen

Kan varumärkena Nike och AIK ersätta religionen som bärare av
känslor och livsstil? l av Martin Borgs
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17. Antinordamerikainstitutet
Ingen TV-soffa är komplett utan Erik Åsard från Nordamerikainstitutet
när USA skall analyseras. 1 av Carl Johan Ljungberg
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2 3.

Graphium InforMera

Gideon
TRYCKERI:

Graphium Västra Aros
ADRESS:

Box 2u5, 103 13 Stockholm
TELEFON:

08-10 35 98

Kaos i lärarutbildningen

Verkligheten är mer kontroversiell på bio
Filmer om historiska skeenden orsakar ibland stora kontroverser.
Trots flera historiska filmer i vår har debatten nästan helt uteblivit.

l av Fredrik Johansson

LAYOUT OCH OMSLAG:

Jörgen Carlsson

Kronologisk intolerans
Systematisk intolerans mot människor från andra tider gör det svårt att
skapa verklig respekt för människor från andra platser. l av Peter Hansen

Lärarutbildningen byggdes ut kraftigt genom ett regeringsbeslut några
veckor före terminsstarten för ett år sedan. Den ryckiga planeringen får
konsekvenser för skolan många år framöver. l av Sara Heister
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26.

!T-revolution 3.0
Rasen på börsen betyder inte att den nya ekonomin var en dröm.
De visar bara att motorvägar inte skall byggas före T-Forden.

l av Mattias Bengtsson

31. Allt de borgerliga inte ...

Det viktigaste i en valkampanj är att vara den som definierar var slaget
skall stå och om vad det skall handla. l av Bo Krogvig
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