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I väntan på
”The Other Revolution”

JAN GILLBERG
Då – när jag för mer än 30 år sedan träf-
fade Arianna (då Stassinopoulos, numera 
Huffington) – hade jag just läst hennes 
bok ”After Reason” (i en senare upplaga 
med titeln ”The Other Revolution”). Det 
var en bok som gjorde ett mycket starkt 
intryck på mig – starkare än kanske dittills 
någon annan bok. Mycket därför att jag 
där fann en samsyn i frågor som kommit 
att engagera mig.  

Arianna – född och uppvuxen i en liten 
stad utanför Atén – bodde då tillsammans 
med sin mamma och syster i London. 
För mig blev det sedan ett antal resor till 
London och jag deltog i ett antal kollokvier 
hemma hos familjen Stassinopoulos vid 
Cadogan Gardens. Där samlades vi ett 
tiotal personer kring ett jättestort runt 
bord. Det var intellektuella högtidsstunder. 

En tid kom Arianna och jag att stå 
varandra nära. (1)

Ariannas manifest
”The Other Revolution” formar sig i stora 
stycken till ett manifest, där Arianna 
vänder sig mot den politisering och den 
maktkoncentration, som både samhället 
i sig och dess medborgare underkastats: 
”too much government, the concentration 
of power in fewer and fewer hands”:

”The takeover of life by politics is the single 
most important social development of the 
postwar period.” 

Och detta ”takeover” har inte gjort män-
niskorna lyckligare – tvärtom. I takt med 
en fortgående kollektivisering har de för-
lorat kontrollen över sina liv. Det handlar 
inte om socialisering i marxistisk mening. 
Snarare som ett slags förslavning, där 
någon annan – staten, kollektivet – trätt 
in och bestämmer. Ett bestämmande som 
resulterat i en maktansamling, som kor-
rumperat det politiska ledarskapet runtom 
i Västvärlden:

”The bankruptcy of Western political lead-
ership has meant that our destiny is in the 
hands od reactive politicians, eagerly prac-
ticing the art of the possible, and bowing to 
what they regard as inevitable.”

Det är mot detta slags ledarskap Arianna 
manar till revolution. Detta redan för 30 
år sedan.

Utan sin medelklass 
är USA förlorat 

Arianna är numera och sedan många år 
amerikansk medborgare. I USA har hon 
gjort en fabulös karriär. Vid sidan av ett 
flitigt författarskap har hon som ägare och 
ledare av mediaföretaget Huffington Post 
kommit att rankas som en av USA:s vikti-
gaste opinionsbildare. Även internationellt 
har hon uppnått en hög ranking i samband 
med liknande listningar. När prestigema-
gasinet  Forbes i år publicerade en lista på 

”The World’s Most Powerful Women” med 
Angela Merkel som nr 1 hamnade Arianna 
på plats nr 31.

Häromåret utkom Arianna med en bok 
- ”Third World America” - som i mycket är 
en fortsättningsbok på ”The Other Revolu-
tion”. Perspektivet är ett annat. Så också 
fokus. Men budskapet är nära besläktat 
med budskapet i ”The Other Revolution”. 
I båda fallen färgat av oro för framtiden: 
Vart skall det bära hän?

Nu handlar det om att vad som för 
så många gällt som ”den amerikanska 
drömmen” är på väg att förvandlas till en 
mardröm. Har för många miljoner redan 
gjort det. Varje månad tvingas över 120 
000 familjer att lämna hus och hem. Och 
de som drabbas är framförallt den ameri-
kanska medelklassen. De människor som 
i kraft av att ha lyckats – svarat för ”the 
upward mobility” - är de, som burit upp 
den utveckling som gjort USA till vad USA 
blivit men snart inte längre är.

Det är denna medelklass som tvingats 
och fortsatt tvingas betala priset för den 
finanskris, som utöstes 2008 som resultat 
av en vettlös utlåning, vars överordnade 
mål och syfte var och är att expandera 
en redan våldsamt överdimensionerad 
finanssektor:

”Over 40 percent of the profits of the entire 
US Corporate sector went to the financial 
industry. --- The financial sector is supposed to 
serve our economy, not become the economy. 
--- The expansion of the financial industry has 
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become at a significant cost to the rest of us. 
And those who have paid the highest price 
are the members and former members of 
America’s middle class.” 

När denna vettlösa i stor utsträckning pro-
vionsbaserade expansiva utlåning försatt 
USA och genom dess spridningseffekter 
stora delar av Världsekonomin i akut kris, 
är det ingenting, som drabbat de för detta 
vanvett närmast ansvariga. Tvärtom. Med 
hjälp av olika skattefinansierade ”rädd-
ningsaktioner” har de sett till att de inte 
bara hållits skadelösa utan i många fall 
lyckats berika sig ytterligare.

På detta sätt har USA kommit att 
undergå en process mot att förvandlas till 
ett tredjevärldenland – det Arianna kallar 
ett Third World America – bestående av 
två klasser: 1) de rika eller kanske snarare 
de superrika och 2) ”every one else”. Ett 
Amerika där industrin flyttar ut och med 
den kvalificerade och välbetalda arbetstill-
fällen. Kvar blir ”the rest”:

”In the absence of manufacturing, the only 
way to compete with Third World nations is to 
become a Third World nation, which is exactly 
whtat will happen if we allow our middle class 
to disappear.” 

Infrastruktur
i förfall

Ett av de mest synliga uttrycken för att USA 
inte längre är en nation, som befinner sig 
”upwards”, är hur infrastrukturen befinner 
sig i förfall – ett förfall som gått långt och 

som nu sker i allt snabbare takt. I USA 
uppgår investeringar i infrastruktur till 2,5 
procent av BNP. I Europa till 5 procent och 
i Kina till 9 procent. 

Med den betydelse en väl fungerande 
infrastruktur har för produktiviteten inom 
företagandet och möjligheterna för män-
niskorna till ett gott liv är detta ännu en 
för USA alarmerande indikator för vad 
framtiden bär inom sig. För att komma till 
rätta med den förlamning av utvecklingen, 
som den sönderfallande infrastrukturen 
ger upphov till, förordar Arianna bildandet 
av en ”national infrastrucure bank”.

En annan alarmerande indikator är, 
hur allt fler elever lämnar skolan utan 
godkända betyg. Således samma problem 
som i Sverige. I USA är andelen 30 procent. 
Problemet beskriver Arianna som att ”our 
high schools have become dropout factories”. 
 

Förödande kritik mot
det politiska ledarskapet 

Även i denna nya bok riktar Arianna förö-
dande kritik mot både det politiska ledar-
skapet och det system som detta ledarskap 
vegeterar på. En hel del i överensstämmelse 
med tankar och synsätt jag givit uttryck för 
i DSM – se sammanställningen på sidan 6.

I USA – som gör anspråk på att gälla 
som Världens ledande demokrati – är den 
politiska makten fördelad på två partier, 
som båda om inte ”ägs” av Wall Street så 
av med Wall Street associerade intressen 
– intressen, som anger själva ramen inom 
vilken det politiska spelet tillåts att föras. 
På detta sätt har det politiska ledarskapet 

fångats i ett system ”with overhelmlingly 
powerful incentives to do the wrong things”.

Det är denna ram som måste inte 
bara förändras utan radikalt ersättas för 
att ge utrymme för ett politiskt ledarskap 
med en helt annan inriktning än den nu 
förhärskande:

”We can’t afford to just remodel the Wall 
Street casino. We need to collectivley 
decide that we want to return to being a 
country where middle-class Americans 
are put first.”   
 

En Cassandra
som inte givit upp 

Arianna kan ibland omnämna sig som en 
Cassandra men hos henne finns samtidigt 
ett slags ”never give up” med en på sin 
omgivning exceptionell utstrålning. Låt 
mig avsluta med att återge en formulering, 
som är typisk för denna hennes inställning:

”If politicians put their finger in the wind 
to see which way it’s blowing deciding what 
to do, well let’s change the direction of the 
wind”. (2)
_____________

(1)  Se DSM 2-3/2006, sid 44. Hela numret är utlagt 
som en pdf på DSM:s hemsida: www.dsm.nu

(2)  Ett exempel på – det finns ett antal - när Arianna 
tagit initiativ till ”change the wind” är, när hon i slutet 
av 2009 som ledare av Huffington Post (som hon 
nyligen avyttrat vilket jag inte vet om det långsiktigt 
var så klokt; USA behöver ett Huffington Post med 
en fritänkare som Arianna i ledningen) drog igång 
en mot de stora finansinstituten riktade kampanj 
”Move Your Money”. Det utlöste en ”wildfire”: ”About 
2 million people ended up moving their money – more 
than $ 5 billion in the first quater 2010.” 

QUOTES ARIANNA
”The only downside of the optimistic spirit is that it can sometimes prevent us from seeing what is 
unfolding until it’s too late.”

”I wanted to believe everything would turn out okay, as it has so often in the past. But the stubborn 
facts kept nagging at me as the warning signs became more and more numerous.”

”It’s never fun being Cassandra. But remember, Cassandra ended up being right. And the Trojans, who 
reminded blissfully blind to her warnings, ended up being very wrong and very dead.” 

”So yes, as I look around at our great, sprawling country, we have obviously not yet a Third World 
nation. But we are well on the way.”

”My goal for this book is to sound the alarm so that we never do become ’Third World America’. ” 


