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Statsvetarnas fobi för evolution och Darwins teori är djupt grundad och orsakad av vår
marxistiska politiska kultur som tillåtits sä�a agendan för stats-”vetenskaplig” forskning.
Avvisande av biologi och Darwin för förståelse av vår egen biologi som samhällsvarelser är
inte väsensskild från den i Sovjetunionen. Som stöd för det kan anföras några citat.

Rothstein skriver (”Den moderna könsmaktsordningens grundbult”, Statsvetenskaplig
tidskrift, Vol. 102: n. 1, 1999: s. 3):

Teorierna om könsmaktsordningen är självklart närmast oändligt många, alltifrån
biologiska till ekonomiska, maktpolitiska och kulturella. Det skulle givetvis föra alltför
långt gå in ens på mindre del av dem här, utan istället kommer jag a� hantera dem som
typer. Jag skall här lämna de biologiska teorierna utanför diskussionen och koncentrera mig på de
tre senare typerna av förklaringar [min kursiv].

Man kan alltså inom åtminstone svensk statsvetenskap komma undan med a� helt sonika
ignorera biologiska teorier om partnerval och sexuell selektion om det som verkligen rör
biologiska frågor för människan – kön och förändring – utan a� använda något skäl.
Osynliggörande är ju en klassisk mak�eknik.

En annan klassiker är Sören Holmberg och Olof Petersson (”KFML(r) och klassbegreppet”.
Zenit, 21, 1971):

Marxismen är en metod och e� vetenskapligt förhållningssä�. […] Marxismen […] är en rik
källa ur vilken man kan hämta användbara metoder och insiktsfulla teorier.

Man kan ju anföra a� dessa texter är ungdomssynder. Men många gånger är ungdomen
grundläggande för hur man tänker senare i livet. I det här fallet rör det sig om de tre
kanske mest inflytelserika statsvetarna i vår tid (i det lilla speciella landet Sverige).

Svenska statsvetares syn på Darwin och evolution är snarlik den som Sovjets
kommunistparti gjorde sig till tolk för (Dubynin, citerad i Medvedev, Vetenskap i Sovjet.
Stockholm, 1979, s. 221):

Vid forskning över ärftligheten hos människan måste man framför allt göra klart för sig a�
människosläktet frigjort sig från den biologiska utveckling som andra djur undergår […].
Det är nu enbart sociala faktorer – klasskamp, industriellt, kulturellt och vetenskapligt



framåtskridande – som bestämmer människan utveckling.

Hur det praktiskt går till a� avskärma sig från vetenskapen om människan – inklusive
hennes samhällens – evolution, framgår av kursbeskrivningarna i statsvetenskap. Ser man i
kursplanen för grundkursen i statsvetenskap (SK1113) vid Göteborgs universitet står bland
målen för kursen: ”göra en åtskillnad, på grundläggande nivå, mellan statsvetenskapliga
och andra vetenskapliga perspektiv på individ, samhälle och samhällelig förändring”,
”förstå villkoren, på grundläggande nivå, för vetenskaplig kunskap till skillnad från andra
slags kunskaper […]”.

Dessa två mål sa�a efter varandra indikerar ganska tydligt a� statsvetenskapen först
definierar sina perspektiv separerat från andra vetenskapliga perspektiv och a� dessa
sedan lyfts upp till ”vetenskaplig” kunskap.

Skygglappar kombineras således med självtillräcklighet. Stats-”vetenskapen” i vårt land
framstår som en evolutions-fobisk och vetenskapsförnekande sekt inspirerad av sin
ideologiska kusin Sovjetunionen. Läs mer om det i boken Samhällets rörelselag. Marx,
Darwin och statsvetenskapens politisering.
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1. Mikael Sandberg skriver:
september 7, 2017 kl. 1:22 e m Redigera
Tyvärr är det inte alltid kommentarer kommer i bloggen utan i något facebookinlägg
istället. Det är tråkigt eftersom det inte leder till den öppna deba� som gör a� man
reder ut frågan sakligt och faktagrundat. Kanske anser någon a� jag är för raljerande
om göteborgarna (det kom e� sådan inlägg från en för mig okänd person). Men jag
svarar a� de�a är e� inlägg i sak. Jag har absolut inget emot någon jag refererar ovan
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personligen. Jag skriver i boken också a� 
”I framställningen kommer förfa�arnamn till forskningstitlar a� nämnas som en
nödvändig del i normal referenshantering. Om denna bok rymmer kritik mot kända
samhällsforskare och deras texter …. är det just därför a� referenser krävs för a�
specificera kritiken. Men det är naturligtvis i så fall kritik i sak, absolut inte
personkritik. ”

Svara
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