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Om hur samhällen förändras och hur man vetenskapligt studerar det

MARX, DARWIN OCH STATSVETENSKAPENS POLITISERING

Idag 100 år sedan ”Oktoberrevolutionen” =
novemberstatskuppen

Date: november 7, 2017 Author: Mikael Sandberg  1 Kommentar —
Segrarna skriver verkligen historien. Det som för hundra år sedan idag (7 november
gregorianska kalendern) skedde i dåvarande ryska huvudstaden St Petersburg kallades
”Oktoberrevolutionen” (julianska kalendern) eller helt enkelt Oktober av segrarna. Men det
var ingen revolution. Det var en statskupp genomförd av bolsjevikerna som organiserat
stöd i de s.k. arbetar- och soldat-sovjeterna. Någon majoritet i landet hade man aldrig. I
valen till den konstituerande församling kring julen samma år vann därför inte
bolsjevikerna, men tog makten ändå och upplöste församlingen.  Därefter tog mördandet
fart med bildandet av Tjekan (säkerhetstjänsten) och avrä�ning av tsarfamiljen och
politiska motståndare.
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Den klassiska bilden av stormandet av vinterpalatset. Haken är a� den aldrig skedde, utom
i Ejsensjteins propagandafilm. Därefter vidtog supandet från palatsets vinkällare. Simon
Sebag-Montefiori beskriver förloppet då bolsjevikrevoltörerna, utan a� behöva storma alls,
nådde rummet där den provisoriska regeringen höll sina möten:

”De�a är den provisoriska regeringen”, sade vice premiärminister Konovalov. ”Vad kan vi
stå till tjänst med?”

”På uppdrag av Militärrevolutionära kommi�én förklarar jag er alla arresterade”, 
förklarade Antonov-Ovsejenko.

Det var omkring 01.50 den 26 oktober (gamla tideräkningen). Vinterpalatsets nya herrar
började plundra. De släpade ut ma�or, gardiner, linne, porslin och serviser. En soldat sa�e
några struts�ädrar i sin mössa. De före de�a hovlakejerna, fortfarande klädda i sina
uniformer i blå�, rö� och guld, försökte hålla tillbaka plundrarna. Vinterpalatset stormades
aldrig – det kan nämnas a� fler skadades under inspelningen av Ejsensjteins film än när de
röda intog palatset. (…)



October: Ten Days That Shook the World - Sergei M. Ei…

Ministrarna kördes till Peter-Paul-fästningen, men inne i palatset förlorade Antonov-
Ovjejenko helt kontrollen. Några av flickorna i kvinnobataljonen blev våldtagna. Problemet
med vinkällarna blev särskilt akut (…). Soldaterna (…) blev redlöst berusade. (…) ”Vi
skickade efter vakter ur andra enheter, alla söp sig redlöst berusade. Vi skickade
pansarbilar a� driva bort folkmassan, men efter e� tag började de kryssa på e� underligt
sä�.” När mörkret föll utbröt en vild backanal.

En stat som är skapad av bro�slingar på e� bro�sligt sä�, blir naturligtvis bro�slig i si�
innersta väsen.

En fundamental aspekt av dagens politiska institutioner inom västvärlden är
rä�sstatsprinciper, alltså framväxten av en stat där all lag gäller alla, även dess statschef
och -ledning. I det försovjetiska Ryssland hade sådana aldrig funnits ⎯ förutom den första
senkomna konstitutionen 1906 som en eftergift efter folkresningen 1905 ⎯ vilket gjorde a�
makt i Ryssland utövades enväldigt genom direkt styrning, inte indirekt via lagar
godkända av någon folkförsamling. Ryssland var en absolut monarki under en tsar, tills
han abdikerade, men inte en konstitutionell sådan.

Institutioner på rä�sområdet har inte haft det lä� i Ryssland och Sovjet. I boken Samhällets
rörelselag beskrivs principerna bakom institutioners framväxt och Sovjetunionens bildande
jämfört med Folkhemssveriges, två marxistiska kusinsamhällen, det ena utan rä�sstat och
demokrati, det andra med.

Politiskt-kulturellt har effekterna blivit a� Sovjet inte riktigt kritiseras för man är ju som
politisk kultur lite släkt. Det märks på många sä� historiskt, inte minst i utrikespolitiken
och hållningen gentemot Sovjetrepresentanter.

Rolf H Lindholm skriver exempelvis i en artikel i Kungl. Krigsvetenskapsakademins
Tidskrift nr 4 1999 a� utrikesminister Östen Undén i samband med baltutlämningen
betecknade Sovjetunionen som en rä�sstat. När han 1947 diskuterade Raoul
Wallenbergs försvinnande fann han det ”oerhört” a� någon kunde tro a� den ryske
utrikesministern Andrej Vysjinskij ljög. A� Vysjinskij hade varit åklagare i de beryktade
Moskvaprocesserna 1936-1938 , då Stalin utrensade sina rivaler, kunde tydligen inte rubba
Undéns tillit till denna massmördare. Mest ökänd blev Vysjinskij för sina domar som
avslutades med de klassiska orden: ”skjut de galna hundarna!”
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Сталин Вышинский Бухарин Ежов 1937 Stalin Vyshi…

 

Det märktes också tydligt under Kalla kriget då Sverige tillsammans med Sovjet började
stödja marxistiska befrielserörelser i Afrika (Bengt G. Nilsson, I tyst samförstånd. Sverige
och Sovjet i Kalla krigets Afrika, Etnopress 2017). Det var också tydligt i Palmes närmande
mot Sovjet tillsammans med Pierre Schori (Bo J. Theutenberg, Dagbok från UD, volym 3,
1976-1980, Stockholm Institute of International Law, 2017).

Fortfarande är det också tydligt märkbart som sovjetiskt tänkande när det gäller
bedömningen av evolutionär teori inom samhällsvetenskapen. Darwin betraktas
fortfarande som någon suspekt, ”borgerlig” teoretiker och evolutionär teori finns lika ofta i
samhällsvetenskapligt tryck som Beria på foton i Sovjetencyklopedin efter Chrusjtjev hade
dödat honom, dvs. inte alls.

Till skillnad från våra grannländer har vi i vår politiska kultur inte gjort upp med
”Oktoberrevolutionen”, dvs. novemberstatskuppen. E� enkelt sä� a� se det på är a� den
svenska Wikipediaartikeln har en (1) referens, och den är från Ernest Mandel, känd
marxist. Där skrivs bl.a. a� ”Oktoberrevolutionen har av vissa, huvudsakligen
antikommunistiska, källor kommit a� presenteras som en statskupp.” Jotack. Jämför den
sidan med den norska, danska, engelska eller tyska Wikipediaartikeln i samma ämne så ser
man skillnaden tydligt, nämligen betydligt fler och balanserade historiska bedömningar
med källhänvisningar.

Sverige är fortfarande politiskt-kulturellt en marxistiskt rörelsestat i si� grundläggande
funktionssä� (inte minst inom statskunskapen), om än reforminriktad och demokratisk,
tack vare främst Hjalmar Branting som accepterade rä�sstatsprinciper och demokrati till
skillnad från Lenin och Stalin. Det är därför reformmarxismens högborg överlevt till
skillnad från Sovjetunionen som upphörde a� existera den 31 december 1991.

https://www.youtube.com/watch?v=Gjub0-Ai3uE
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernest_Mandel
https://no.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolusjonen
https://da.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolutionen
https://en.wikipedia.org/wiki/October_Revolution
https://de.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolution


Hjalmar Brantings anförande i rösträttsfrågan 1918
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1. Per Lundberg skriver:
november 7, 2017 kl. 8:59 f m Redigera
Just så! 
Och i kväll föreläser Kristian Gerner på Filosoficirkeln i Lund under titeln ”A� avveckla
den ryska revolutionen …”.
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