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Moderaterna och näringslivet
ger upp opinionsbildningen
Moderaterna har nu bestämt sig för att regeringsmakten är viktigare
än långsiktig opinionsbildning. Svenskt Näringslivs övergång från
opinionsbildning tilllobbying är däremot ett historiskt misstag. Nu
måste liberalismens försvarare söka nya vägar. l av Mattias Bengtsson
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Samhället är större än staten
Allsidighetens samhälle rymmer såväl den lilla världen, som näringsliv,
religion, konst, moral, förvaltning och politik. Tyvärr har det varit svårt
att få förståelse för att gränserna mellan dessa områden måste upprätthållas. l av Hans L Zetterberg
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Domstolsverket är en varböld i rättsstaten
Den svenska författningen är unik inom EU i sin avsaknad av maktdelning och domstolsväsendet är dess första offer. l av Krister Thelin

Klas Ostman

ANSVARIG UTGIVARE:

Grundlagen är ett pekoral
Det blir allt fler liberala demokratier i världen. Kanske det är dags även
för Sverige att göra demokrati av parlamentarismen? l av Per Kiellen
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Europaparlamentet är ingen papperstiger
Ideologierna spelar en betydligt större roll i Europaparlamentet än den
gängse uppfattningen. Och den ideologiska kampen hårdnar ju mer
makt parlamentet får. 1 av Margaretha af Ugglas och Anna stenbeck
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Men vem mördade egentligen Anna Lindh?
Självmord, olyckor, slarv eller slumpen är otänkbara företeelser i en
rationell värld. Grunden för konspirationsteorierna är behovet av
rationella förklaringar. l av Mats Johansson

LAYOUT OCH OMSLAG:

Terrorns fiende heter demokratiska reformer

Jörgen Carlsson

Stöd till islamska reformister i Mellanöstern är ett direkt stöd
för en fredlig utveckling i regionen. l av Johan Wennström
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Vem äger min inkomst?
Riksdagen har avvisat tanken på att sätta en gräns för hur högt skatteuttaget får vara. 1 av Nils-Eric Sandberg
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