6.

Museet - malpåse och cirkusarena
Striden står het om vad museer egentligen skall göra- bevara eller visa?
l av Lars Lönnroth

11.

Strama tyglar på Bryssel
EU:s styrka är återhållsamheten.

15.

l av Göran

Lennmarker

Rädslan för skattesänkningar
De som vill ha skatteharmonisering i Europa för att de är rädda att tvingas
till ständiga skattesänkningar oroar sig i onödan. 1 av Henrik RS Olsson

19. Euron är både vacker och hållbar
Det viktigaste argumentet mot EMU är att unionen inte utgör vad som
kallas ett optimalt valutaområde. l av Joakim Stymne
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25. EU:s regler förstör handeln på Internet

Näringslivet försöker spela efter reglerna när det gäller Internet och
e-handeln. Men reglerna är oförståeliga. l av Nicklas Lundblad
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28. En israelisk krigshjälte från Gotland
Bertil Krokstedt och Klas Östman
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Israel betalar dyrt för !raks frihet
Vägkartan för fred i Mellanöstern är felritad. 1 av Marie- Helene Boccara

Fransmän och amerikaner
- rivaler med mervärdeskomplex
Frankrike och USA kommer att ha dåliga relationer för all överskådlig
framtid. l av Jacob Arfwedson
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40.

Välfärd förutsätter inte höga skatter
Tillväxten sjunker ju högre skatterna blir.

l av

Nils-Eric Sandberg

43. Återinför motboken!

Totalkonsumtionsteorin har givit oss dyr sprit och besynnerliga reklamförbud. Motboken var bättre. l av Michael Bejke
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