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Rättvis fördelningspolitik? 
Efter en lång tid av emotionell argumentation är det åter acceptabelt 
att resonera principiellt och rationellt. l av Danne Nordling 

Populärkulturen och finkritiken 
Förhållandet mellan konstlitteratur och populärlittera tur håller på att 
förändras i grunden. l av Peter Hansen 

sjukvården är i kris och har varit det länge 
Prestationsnivån i svensk sjukvård är låg. Ökat inflytande för kunderna 
och högre krav på personalen är nödvändiga. l av Chris Heister 
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16 Vårdsektorn kan bli en tillväxtbransch 
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En konsekvens av att sjukvården är skattefinansierad är att konsum
tionen hålls tillbaka och produktivitetsförbättringar inte tas till vara. 
l av Mats Ekelund 

Konstitutioners begränsade makt 
Rätt många frågeställningar kring Europas framtid kan besvaras med 
att "det beror på". l av Carl-Johan Westholm 

Bevisbördan ligger på Bryssel 
Subsidiaritetsprincipen är ingen juridisk regel och kan inte lagbindas 
utan är enbart ett tankeverktyg. l av Ingvar Svensson 

Europas omättliga bönder 
Nu måste skattebetalare och konsumenter sätta stopp för samförståndet 
mellan byråkrater och särintressen i Bryssel. l av Kurt Wickman 

Ska Sverige ha en europeisk valuta? 
EU är ett fredsprojekt. Det är euron också. Detta tycks ha blivit 
bortglömt i den svenska debatten. l av Nils-Eric Sandberg 

Nationalisterna blir Europavänner 
De svenska socialdemokraterna uppfattade det allt intensivare parti
samarbetet mellan liberal-konservativa partier i Europa som ett hot mot 
deras monopol på internationella kontakter. 1 av Lars F Tobisson 

Röda Norrbotten är nu randigt som en polkagris 
Socialdemokraternas långa maktinnehav gjorde dem maktfullkomliga 
och självgoda. Till sist blev det för mycket även för tålmodiga norr
bottningar. l av Bo Östman 
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