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/… ble fulgt opp, bør det bemerkes, før
234 demonstranter var drept og 510 såret
(26. februar 2011).
Liberalismens huller

The Economist har lite til overs for alt som
lukter av akademia – lærere, studenter
og andre sertifiserte nerder. Til tider kan
magasinets kritikk gi innsikt. En reportasje
nylig om overfloden av masterstudenter
og hvordan universitetene utnytter dem
i jakten på billig arbeidskraft og prestisje,
inneholdt verdifull informasjon om strykprosenter, globale trender i doktorgradsproduksjon og gjennomsnittsinntekt (16.
desember 2010). Løsningen var, selvfølgelig, ikke å øke bevilgningene til høyere
utdanning og opprette flere stillinger, men
å begrense antallet doktorgradsstudenter.
Seks år tidligere spottet magasinet «Derrida
og Foucaults arvtakere» som forsket på
The Economist, når de ikke kastet bort
tiden på «obskure» fag og motefenomener
som dekonstruksjon og kulturstudier (16.
desember 2004). Antiintellektualismen er
tydeligvis en sikker vinner, hvis vi skal
dømme ut fra nekrologen over Tony Judt
der filosofen Louis Althusser ekspederes
med fire ord: «en sprø marxistisk konedreper» (12. august 2010).4 The Economist er
tilsynelatende uanfektet av sine egne journalistiske begrensninger.
The Economist har selv aldri vært den
perfekte blandingen av økonomisk, politisk og sosial liberalisme som nåværende
sjefredaktør Micklethwait beskriver for
sine amerikanske lesere. I praksis har
frihandel alltid kommet foran de andre frihetene, der sosiale friheter tidvis har vært
prisen å betale, særlig for ikke-briter. Liberalismen The Economist har frontet i to
århundrer har ikke alltid gjort økonomien
mer effektiv eller mer human, langt derifra. Wilson gikk imot forbud mot å handle
med land som drev med slavehandel, fordi
det ville skade både britiske forbrukere og
slavene uten at det ville avskaffe slaveriet.
Wilsons svar på hungersnøden i Irland på
1840-tallet var selvsagt frihandel. Da dette
sviktet, sammen med håpet om en landbruksreform, trykte avisen artikler som
skjelte ut irene for å være utakknemlige og
mente de burde straffes hardt.
Fransk politikk har alltid vært et
hatobjekt for avisen. Derfor lovpriset
Bagehot Napoleon 3s definitivt illiberale
maktovertakelse i 1851, fordi den franske nasjonalkarakteren – «hissig, flyktig,

overfladisk, overlogisk, kompromissløs»
– ikke var forenlig med den engelske
modellens parlamentariske finesser.5 169
år har ikke mildnet forakten: i en leder
nylig ble den relativt grå François Hollande kalt «en farlig mann» med en «dypt
forankret fiendtlighet mot næringslivet»,
mens det heller servile og germanofile
franske sosialistpartiet ble karakterisert
som «ureformert» og tilbøyelig til å skape
«et brudd mellom Frankrike og Tyskland»
(28. april 2012).
Bagehot var imot intervensjon i den
amerikanske borgerkrigen, men hyllet
samtidig oppløsningen av den amerikanske føderasjonen som et faktum i 1861,
nektet for at slaveriet spilte noen rolle i
konflikten og så fram til en framtid med
to «mindre aggressive, mindre uforskammede og mindre irritable» land – med
lavere bomullspriser for tekstilfabrikkene
i Manchester.6 På tross av disse og andre
flekker på The Economists liberale fane
var 1800-tallets avis konsistent på tre
punkter: sakte, gradvise reformer for å
unngå den typen revolusjoner som feide
over Europa i 1848, frihandel og fred på
kontinentet.

I dag ser magasinet på etterkrigstidens
kompromiss som en hindring for vekst og
mener de siste sosiale sikkerhetsnettene må
sprenges. Fagforeningene er et yndet mål. I
2011 mente magasinet at pensjonskutt og
økt pensjonsalder i offentlig sektor ikke
ville være nok for å fjerne budsjettunderskuddene – i «krigen [sic!] mot offentlige
fagforeninger» trengte man også produktivitetsvekst og korte, fleksible ansettelseskontrakter (6. januar 2011). En holdning og
en språklig tone som ville vært utenkelig
femti år tidligere.
Den største endringen i avisens personlighet har imidlertid vært på utenrikssiden. På 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-tallet mente den at det britiske
imperiet var en klok investering, men
avisen var sjelden sjåvinistisk. Mellom
1919 og 1939 argumenterte den lidenskapelig for å styrke Folkeforbundet ved
å innlemme Tyskland, Russland og USA.8
Denne tilnærmingen endret seg dramatisk
i etterkrigstiden. Avisens motstand mot
den fransk-britiske invasjonen av Egypt
under Suez-krisen i 1956 var vendepunktet, som hadde mindre å gjøre med uro for
imperiale forviklinger enn en ny ærbødighet overfor USA.9

Ærbødighet overfor USA

Minst to større endringer har funnet sted
siden andre verdenskrig. For det første
har den politiske tonen og intellektuelle substansen endret seg. På 1940-tallet
gjenspeilte avisens dekning dens aksept
av velferdsstaten, en innrømmelse av at
Wilsons liberalisme hadde store huller.
I en essaysamling bestilt til hundreårsjubileet i 1943 slo daværende redaktør Geoffrey Crowther an en forsonende
tone: laissez-faire-liberalismen hadde
skapt ulikheter og en utrygghet som bare
staten nå var i stand til å korrigere. Selv
om The Economist likevel fortsatt var
uenige med sosialistene var det «ikke
på grunn av deres mål, men metodene
de ville bruke for å nå det».7 Under
Crowther og etterfølgeren Tyerman hadde
avisen sitt største mangfold av talenter
og synspunkter. Blant mange akademikere og journalister var det flere flyktninger fra det naziokkuperte Europa. De
mest usannsynlige og talende eksemplene
var den marxistiske historikeren Isaac
Deutscher, som skrev artikler om SentralEuropa og Sovjetunionen, og sosialisten
Daniel Singer. Denne mangfoldige parentesen ble lukket på 1960-tallet.
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Gammel og ny liberalisme

Siden har denne troskapen vært den
røde tråden i det utenrikspolitiske synet.
Resultatet er en svimlende og krigersk
vending. Redaktørene har støttet USA i alle
de store konfliktene siden Vietnam-krigen:
Golfkrigen, krigene på Balkan, og invasjonene av Afghanistan og Irak. De har hyllet
Obamas troppeopptrapping i Afghanistan
og hans stadig økende bruk av droner i
Pakistan. Overfor Nord-Korea og Iran er de
for Obama-administrasjonens harde linje,
mens FN regelmessig avvises som klønete
og byråkratisk.
Dekningen av Latin-Amerika har vært
enda skjevere, særlig i de venstrestyrte landene Argentina, Brasil, Bolivia og nå nylig
Nicaragua. Dekningen av Venezuela er et
kapittel for seg selv. Selv om Hugo Chavez
har vunnet 13 av 14 nasjonale valg, blir
magasinet aldri lei av å hausse opp «frykten for at Venezuela vil gli enda raskere
mot diktatur». Hva er kildene? Den samme
opposisjonen og de samme private mediene som forsøkte å kaste Chavez i 2002 i et
amerikansk-støttet statskupp (23. september 2010 og 5. januar 2012).
Den kanskje beste indikasjonen på avi-

sens synkronisering med det amerikanske
diplomatiet, finner vi i holdningen til Julian
Assange og WikiLeaks. Magasinet unnlot
å gripe sjansen til å forsvare en klassisk
liberal kampsak, nemlig informasjonsfrihet.
USA har rett til å straffe de som stjeler og
offentliggjør landets statshemmeligheter,
mener The Economist, om de så er «digitale
jakobinere med sekteriske tilhengere» (9.
desember 2010).
The Economist har i en viss forstand
gjenoppdaget sin ungdoms liberalisme.
Dagens standpunkter om statens rolle, markedets visdom og farene ved organisering
skiller seg lite fra victoriatidens redaktører.
Men denne gangen må den leve ut sine
lidenskaper gjennom andre. Liberalismen
har forandret seg. Den mest åpenbare forskjellen er at den siden 1945 har vært
forbundet med et land, nemlig USA. Vaksinert for anklager om nasjonal sjåvinisme,
har den støttet kriger med begrunnelser
(humanisme, patriotisme, økonomi) som
den tidligere ville mistrodd i munnen på
britiske ministre. Dagens redaktør, som er
utdannet i USAs banker og nyhetsdesker,
er et produkt av denne nye redaksjonelle
kulturen – en balanse mellom den klassiske
liberalismen i publikasjonens gullalder og
dagens nyliberalisme.
Etter 169 år leses flaggskipet for den
rådende økonomien på alle kontinenter
utenom Afrika. Et imperium større enn de
Oversatt av R.N.
britiske forfedrenes.
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