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En pelare för mycket
Om EU:s "tjuv- och polis" -frågor flyttas från den tredje pelaren slipper
vi att utpekandet av terrorister blir en förhandlingsfråga mellan politiker.

l av Thomas Allvin
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Lämna moralen till marknaden!
ED-kommissionen vill tvinga företagen att ta socialt ansvar. Men marknaden har redan visat att det finns bättre lösningar. 1 av Nicklas Lundblad

Rättstaten förfaller i spåren av Göteborg
Lagstiftare som börjar politisera domstolarnas och åklagarnas arbete
begår våld mot demokratins grunder. l av Mårten Schultz

Svensk Tidskrift

12

••

Ett amerikanskt farväl till Europa?
Olikheterna mellan USA och Europa är så stora att när de gemensamma
fienderna inte finns så knakar äktenskapet i fogarna. En skilsmässa
kanske skulle fördjupa vänskapen. l av Victor Davis Hanson
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Folkets röst- eller husbondens?
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skattehöjningarna 1971 blev räntehelvete 1992
Det är intellektuellt ohederligt att skylla den ekonomiska krisen under
90-talet på den borgerliga regeringen. l av Nils-Eric Sandberg
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Biståndet konserverar fattigdom
Om det är de rika länderna som bär ansvaret för u-ländernas misär
betyder det ju omvänt att de rika länderna ansvarar för att situationen
förbättras. Men så konserveras bara fattigdomen. l av Pär Krause
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