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Från elituniversitet till masshögskola 
Högskoleväsendet har förvandlats helt. Massan har intagit elitens 
boningar. Men kring begreppet universitet finns en aura som präglats 
av gångna tider. l av Stig Strömholm. 

Gudskelov för världspolisen 
President Bush har en moralisk skyldighet att agera mot Irak. 
Och vi att stödja honom. l av Paul Johnson 

Jämlikheten som tvångströja 
Om människor är lika beter de sig likadant utan jämlikhetspolitik 
Är de olika behövs tvång för att få dem jämlika. l av Nils-Eric Sandberg 

19 Ifrågasätt makten 
I Sverige har den starka regeringsmakten alltför länge prioriterats före 
andra demokratiska och medborgerliga värden. Det borde vara möjligt 
att finna stöd för att ändra prioriteringen. l av Mattias Bengtsson 

l l En stilla flört med folkviljan 
Det är logiskt att socialdemokraterna gjort en tidigare ombudsman i 
Byggnadsarbetarförbundet, som kom in i riksdagen efter att ha personal
valskampanjat för att lägga ned en flyktingsförläggning, till ordförande 
i arbetsmarknadsutskottet. l av Peter J Olsson 

""),.... 
k.. Gör rent hus med nycentralismen 

Det är hög tid att göra rent hus med den historiska och ständigt 
ökande centralismen i Sverige. l av Per Ericson 

28 Vägen till ett annat Sverige 
1970-talets vänstervåg ebbade ut när verkligheten inte ville anpassa 
sig till politiken. I två decennier har det i stället varit moderaterna som 
styrt politikens förnyelse. Men nu riskerar man att upprepa vänsterns 
misstag och vända sig inåt, mot partiets behov, istället för utåt, mot 
väljarnas. 1 av Olof Ehrenkrona 
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