


Levande historia och kommunismen 

Daniel Brandell 

Den 1 juni 2003 öppnade en ny myndighet på Stora Nygatan i 
Gamla Stan, Stockholm: Forum för levande historia. "En helt ny 
mötesplats, en kunskaps- och kulturinstitution för demokratifrågor 
utifrån historiska perspektiv" skall skapas för att "främja arbete med 
demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i 
Förintelsen" och "stärka människors vilja att aktivt verka för alla män
niskors lika värde".1 Historikern Heléne Lööw är chef och överinten
dent, och många andra historiker har visat intresse för att delta. 

Forum för levande historias utgångspunkt är Förintelsen, men även 
annat i historien täcks in i myndighetens uppdrag och målsättning. I 
en intervju från dagarna kring myndighetens öppnande får Lööw 
frågan vad myndigheten skall göra "i praktiken". Direkt svarar hon 
"samla kunskap, ha föreläsningar och seminarier om kommunismens 
brott och homosexuellas situation från andra världskriget till idag".2 

Syftet med denna uppsats är att diskutera hur myndighetens före
gångare Levande historia har behandlat kommunismens brott. 

Kampanjen Levande historia 

Trots att myndigheten officiellt öppnades för en kort tid sedan har 
den länge haft en organiserad verksamhet. Enligt sin egen historie
skrivning går Forum för levande historias rötter tillbaka till 1997 och 
den socialdemokratiska regeringens initiativ till kampanjen Levande 

' Citaten är från trycksaken Forum för levande historia — och människors lika värde: 
www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/faktablad ianuari2.pdf (hämtad 
8/9 2003). 
2 Dagens Nyheter 3/6 2003. 
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historia.3 David Ludvigsson beskriver i sin artikel '"Levande Historia' 

- inte bara Levande historia" hur kampanjen tog sin början.4 I juni 

1997 presenterade Centrum för invandrarforskning en rapport om 

svenska skolelevers förhållande till rasism och demokrati. Eleverna 

hade fått svara på ett brett spektrum av frågor, men när rapporten pre

senterades var det svaret på en enda fråga som väckte intresse. Frågan 

löd i korthet: "Hur säker är Du på att Förintelsen har ägt rum?" Det 

som uppmärksammades i medierna var att bara 66 % hade kryssat i 

rutan "helt säker": många svenska ungdomar var alltså inte helt säkra 

på att Förintelsen hade ägt rum! Undersökningens resultat sattes i 

samband med den våg av nynazism som svept över kontinenten under 

1990-talet, samtidigt som det också föll in i det allmänna mönstret 

av ifrågasättande av undervisningen i skolan från borgerligt håll. I 

efterhand har det rests en rad frågetecken kring tolkningen av under

sökningen. En stor komparativ studie om historieundervisning och 

historiekunskaper hos 15-åriga européer, som genomfördes 1995, 
visade att svenska elevers kunskap om andra världskriget då var stor i 
jämförelse med europeiska jämnåriga.5 

Rapporten från Centrum för invandrarforskning gjorde statsmin

ister Göran Persson allvarligt oroad. Ett par dagar efter att undersök

ningen presenterats, under riksdagsårets avslutande partiledardebatt, 

lanserade han idén om en informationskampanj riktad till samtliga 

svenska skolbarn och inbjöd de andra partierna att delta. Utan att 
förslaget preciserades närmare anslöt sig de andra partiledarna till 

Perssons linje.6 

Ett halvår senare kunde statsministern redogöra för kampanjen 

Levande historias utformning inför riksdagen. Syftet med den kan 

3 Intervju med Anna-Karin Johansson, projektledare för Levande historia 1997-2000, i 
www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/Nyhetsbrev nr3.pdf (Levande 
historias Nyhetsbrev 3/2002). 
4 David Ludvigsson, '"Levande Historia' - inte bara Levande historia", i Carsten Tage 
Nielsen, Dorthe Gert Simonsen & Lene Wul (red.), Mod nye historier, Skrifter udgivet af 
Jysk Selskab for Historie 49 (Århus 2001). 
5 Magne Angvik & Vagn Oluf Nielsen (red.), Ungdom og historie i Norden (Bergen-
Sandviken 1999). 

Ludvigsson (2001), s. 148. 
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sägas ha varit dubbelt: dels skulle den sprida kunskap och informa

tion om Förintelsen, dels skulle den med utgångspunkt i Förintelsen 

skapa en diskussion kring frågor om demokrati, tolerans, medmänsk

lighet och människors lika värde. 

Framgångarna för kampanjen lät inte vänta på sig. . . . o m  d e t t a  m a  
ni berätta... spreds i miljonupplaga, något helt unikt för en historisk 

fackbok. Den största triumfen var kanske den internationella respons-

en: USA:s president Bill Clinton och Storbritanniens premiärminister 

Tony Blair nappade i maj 1998 på Perssons förslag om att starta det 

internationella samarbetsprojektet Task Force for International Coopera-
tion on Holocaust Education, Rememberance and Research, och gruppen 
utvidgades snart med flera andra länder. Slutpunkten för Levande 

historia sattes efter två år i januari 2000 med att regeringen anordnade 

en internationell konferens, Stockholm International Forum on the 

Holocaust. 
Inte minst blev Levande historia en stor personlig framgång för 

statsminister Göran Persson. Trots de andra partiernas deltagande var 
det han som lanserat idén om en kampanj, det var han som knutit 

de internationella kontakterna inför Task Force och det var han som 

tog initiativet till Stockholmskonferensen. Hans identitet som inter

nationell statsman knöts för ett tag till minnet av Förintelsen, och han 

inbjöds bland annat att tala inför den amerikanska kongressen vid 
ett högtidlighållande av Förintelsen. Han lyckades skapa en bild av sig 
själv som en moraliskt ansvarstagande politiker.7 

Kampanjen vände också en decennielång defensiv för socialdemo

kraterna på historieskrivningens område. Med Sovjetunionens fall, 

systemskiftet kring 1990 och EU-anslutningen genomfördes en eko

nomisk liberalisering som pockade på en ny tolkning av den svenska 
välfärdsstatens historia och karaktäristik. Näringslivsfinansierad 

historieskrivning framställde nu folkhemmet som nära besläktat med 

Tredje riket och Sovjet. Socialdemokratin saknade med något undan

tag intellektuella som tog debatten. Levande historia blev därför en 

7 Ludvigsson (2001), s. 155. 
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välbehövlig revansch på alla dem som anklagat den socialdemokrat
iska politiken för att ha varit brunkantad. 

Den uteblivna kommunistkampanjen 

I spåren av framgångarna med Levande historia argumenterades det 
för en liknande kampanj med fokusering på Stalins och kommunism
ens förbrytelser. Under hösten 1998 och vintern 1999 förespråkade i 

olika media några historiker, men framför allt politiker, behovet av en 

sådan kampanj. 
Ämnet låg på många sätt i tiden. Efter Sovjetunionens sönderfall 

hade forskare börjat ta del av stängda arkiv och delvis reviderat bitar 
av sovjettidens historia. En starkt politiserad syntes av denna nyare 
forskning gjordes i den uppmärksammade Kommunismens svarta bok, 
vilken förorsakade mycket debatt, såväl i Sverige som utomlands.8 

Debatten om boken hade flera ingångar, men den vinkling som mest 
uppmärksammades i media var huruvida kommunismens brott kunde 
jämställas med nazismens. Inte minst bedrevs debatten utifrån en 
upprördhet över de västliga "medlöparnas" inställning och som man 
menade relativisering av kommunismens brott. Denna fråga ägde 
aktualitet med tanke på det internationella uppsvinget för de re
formerade kommunistpartierna i olika val - inte minst i Sverige där 
Vänsterpartiet gjorde sitt bästa val någonsin och erövrade tolv procent 
av rösterna i riksdagsvalet 1998.9 

Frågan om en upplysningskampanj innehöll från början politiskt 
sprängstoff. I riksdagen fördes under åren innan sekelskiftet en period
vis intensiv diskussion. Den moderata riksdagskvinnan Marietta de 
Pourbaix-Lundin samt de moderata riksdagsmännen Sten Andersson 
(senare Sverigedemokraterna) och Henrik S. Järrel ställde ett antal 
frågor, motioner och interpellationer vilka alla syftade till att få reger
ingen att sjösätta en kampanj mot kommunismen. De undrade, mot 

8 Stéphane Courtois m.fl., Kommunismens svarta bok (Stockholm 1999). 
9 Ludvigsson (2001), s. 165 ff. 
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bakgrund av det goda valresultatet för det forna vpk, om regeringen 
verkligen ansåg att de före detta kommunisterna hade rehabiliterats.10 

Regeringen var till en början inte helt främmande för en statlig 
upplysningskampanj mot kommunismen, men hänsköt ärendet till 
en intern överläggning mellan partiledarna i januari 1999. Kommu
nismens förbrytelser fick på intet sätt glömmas bort. Emellertid fram
hölls att kommunismen som ideologi var "på utdöende" och att ingen 
"kommunistisk våldslära" torgfördes i Sverige. Det gällde att kunna 
se skillnaden mellan den kommunistiska teorin och den stalinistiska 

praktiken.11 

Av partiledarnas interna överläggning blev ingen kommunistkam
panj. Ingen enighet kunde nås - vissa ville bedriva kampanjen utanför 
statens regi, medan andra tyckte kampen mot kommunismen ingick 
i det normala politiska arbetet. Eftersom ingen enighet kunde nås 
mellan partierna tyckte regeringen att en kampanj hade legat mycket 
nära "ideologisk opinionsbildning mot en viss rörelse".12 Det är ingen 
omöjlighet att överläggningarna tagit intryck av att medierna börjat 
svänga i frågan — samma dag som partiledarna träffades tog Afton
bladet avstånd från kampanjer som en undermålig form för historie
undervisning vilken enbart svarade mot dagspolitiska krav.13 

Debatten om kommunistkampanjen hade också en akademisk 
motsvarighet i Historisk tidskrift.14 Kristian Gerner inledde diskus
sionen genom att lyfta fram några teser ur Kommunismens svarta bok, 
vilken karaktäriserades som "god empirisk forskning", och göra en 
genomgång av den internationella debatten. Dessutom gick han fram 

10 Se Riksdagsarkivet: Fråga 1997/98:601, 1997/98:955, 1998/99:130 samt 1999/2000: 
554; Motion 1998/99:K219 och 1998/99:K230; Interpellation 1998/99:1. 
11 Se Riksdagsarkivet: Svar på Fråga 1997/98:601, 1997/98:955 och 1998/99:130. 
12 Upplysning av Göran Persson. Riksdagsprotokoll 20/5 1999. 
^Aftonbladet 10/2 1999. 
14 Kristian Gerner, "Kommunismens anatomi. En historiemoralisk översikt", i Historisk 

tidskrift nr 2 (1999); Åsa Linderborg, "Historiemoralism som vetenskaplig tribunal -

Genmäle till Kristian Gerner", i Historisk tidskrift nr 2 (1999); Lars Herlitz, "Svar till 
Kristian Gerner", i Historisk tidskrift nr 2 (1999); Anu Mai Köll, "De svenska historikerna 
och kommunismen — en annan historia", i Historisk tidskrift nr 4 (1999); Kristian Gerner, 
"Historiemedvetande och revisionism: en slutreplik och en forskningsskiss", i Historisk 
tidskrift nr 1 (2000). 
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i skarpa ordalag mot "nykommunisterna" i Vänsterpartiet - vilka 
"förkroppsligade ... det nära sambandet mellan kommunism och 
nazism" - samt historikerna Lars Herlitz och Åsa Linderborg, vilka 
enligt Gerner gick att kategorisera som "historierevisionister". Sett ur 
detta perspektiv var en upplysningskampanj välkommen. Linderborg 
och Herlitz bemötte Gerners argumentation med den källkritik som 
rests mot Kommunismens svarta bok samt de tydliga politiska impli
kationerna, "antikommunismen", i Gerners argumentation. Gerner 
beskriver konsekvent kampanjförespråkarna som om de saknar ideo

logiska motiv och är objektiva, medan motståndarna har grumliga 

politiska motiv, menade Linderborg. Även Baltikumkännaren Anu 
Mai Koll underkände Gerners argumentation och hävdade att moral 
för historiker inte består i att säga vad som är rätt och fel i historien, 
och att historiker inte borde gå politiska ärenden. Gerner avslutade 
därefter debatten i Historisk tidskrift, inte med att gå i svaromål mot 
den ganska omfattande kritiken, utan genom att stämpla kommunist
iska historiker som lögnare och efterfråga mer forskning. Gerner fick 
emellertid chansen att senare utveckla sin kritik mot kommunismen 
inom ramarna för Levande historia. 

Sedan Levande historia lanserades har en ämnesbreddning skett. 
Det första ämne som tillkom utöver de som på ett eller annat sätt 

behandlade den judiska Förintelsen var Sovjetkommunismens brott mot 
mänskligheten, vilket introducerades redan år 2001. Detta seminarium 
har sedan dess varit ett av Levande historias flaggskepp,15 och har 
organiserats flera gånger. Seminariet, liksom seminariet Att jämföra 
folkmord, finns dokumenterat på nätet och erbjuder en inblick i hur 
Levande historia i viss mån förverkligat den kampanj mot kommu
nism som regeringen inte ville ha.16 

15 Seminariet arrangeras dock inte lika frekvent längre - endast ett är inplanerat under 
hösten 2003. 

www.levandehistoria.se/infowebb/ under "Om levande historia" och "Aktiviteter 1997— 
2003". 
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Kommunismens historiografi 

Det finns idag en given utgångspunkt för att kartlägga den historiska 
debatten kring massmorden i Sovjetryssland och Gulagsystemets om
fattning och funktion - den tidigare nämnda Kommunismens svarta 
bok. Egentligen går det att ifrågasätta hur många nya fakta som finns 
i boken, med tanke på vad som redan varit känt sedan 1960-talet 
genom Robert Conquests banbrytande studie Den stora terrorn och 
som tagit plats i historiemedvetandet genom Aleksandr Solzjenitsyns 
skönlitterära böcker om Gulag. En annan vattendelare vad gäller kun
skap om massmorden är Chrusjtjovs avslöjanden i sitt tal om Stalin-
tiden på det sovjetiska kommunistpartiets kongress 1956. 

Att Sovjetunionens historia är blodig är sålunda inte behäftat med 
några kontroverser. Det inbördeskrig som följde på oktoberrevo
lutionen 1917 skördade många offer, likaså den påtvingade kollek
tiviseringen av bönderna under 1930-talets början och den därpå 
följande deportationen under "avkulakiseringen". Under samma de
cennium inleddes en lång period av utrensningar inom kommunist
partiet, militären och samhällsförvaltningen, vilkas främsta uttryck 
var de så kallade Moskvarättegångarna. Under hela perioden fram 
till sammanbrottet 1991 har också politiska motståndare till regimen 
fängslats, deporterats och mördats. Detta är ingen nyhet. 

När De svenska historiedagarna gick av stapeln i Åbo i september 
1999 försökte man ringa in vad som framkommit i debatten om Kom
munismens svarta bok genom att bevara ett antal frågor:17 

• Offrens antal. Är det meningsfullt att räkna? Kan man ta fram till
förlitliga siffror? 

• Ar totalitarismteorin fruktbar? Kan och bör totalitära system - som 
kommunismen och nazismen — jämföras, och vad vinner respek
tive förlorar man på det? 

17 "Kommunismen - i teori, debatt och nyare forskning. De svenska historiedagarna i Åbo 
24 september 1999" (osignerad), i Historisk tidskrift nr 4 (1999). 
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• Finns det ett samband mellan den marxistiska ideologin och Sov
jetstatens terror? 

• Den inhemska erfarenheten i Sverige av ett kommunistiskt hot. 
Var länderna hotade utifrån av Sovjet och inifrån av de svenska 
kommunisterna? 

De tre första frågorna kan sägas besvaras jakande av åtminstone redak
tören för Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois. 

Den första frågan, om offrens antal och meningsfullheten med 
räknandet besvaras redan på omslaget av Kommunismens svarta boks 

franska upplaga: "85 miljoner offer" (detta rör då samtliga regimer 
som etiketterat sig kommunistiska, inte bara Sovjetunionen). Nu har 
emellertid denna siffra lett till mycken kontrovers, inte minst mellan 
bokens medförfattare: redaktören Courtois och historikern som för
fattat delen om Sovjetunionen, Nicolas Werth. Den senare hävdar 
dels att siffran är överdriven och obestyrkt, dels att det är tveksamt 
vad "räknandet" skall tjäna till. Att kvantifiera lidanden och umbär
anden, som under Stalinterrorn, är svårt bland annat därför att döds
offer är av så olika slag. Direkta politiska avrättningar kan inte jäm
föras med resultaten av en katastrofal jordbrukspolitik - så till vida 
katastrofen är oavsiktlig (och vad gäller intentionerna bakom svält
katastroferna i Sovjetunionen ger källorna inga klara svar), menar 
Werth. 

"Räknandet" ingår ibland som ett moment i vad som med en 
annan terminologi kallas jämförande folkmordsforskning. Dess stora 
fördel kan anses vara att den erbjuder ett sätt att åskådliggöra för
brytelser och lidanden. Det sätt på vilket detta sker kan förvisso anses 
cyniskt, och man får inte bortse från att de svåra gränsdragningarna 
mellan mord och annan död innehåller politiska implikationer. En 
av de verkliga pionjärerna inom genren är Rudolph J. Rummel, vilken 
ägnat sin forskargärning åt att sammanställa statistik över 1900-talets 
folkmord i olika tabeller. Han finner då att Sovjetunionen är århund
radets största mördare med över 60 miljoner offer på sitt samvete -
nästan dubbelt så många som tvåan Folkrepubliken Kina. Rummels 
teser är dock starkt ifrågasatta, säger Stefan Lindgren. Rummel bortser 
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konsekvent från de offer som skördats från Västmakterna, medan han 
håller sig med orimligt höga skattningar gällande kommunistiska 
regimer. Hans grövsta metodologiska problem anses vara att han räk
nat in svältoffer i enbart vissa av siffrorna, och att han sorterat bort 
alla folkmord begångna som krigshandlingar. Han har dessutom varit 
tvungen att fjärma sig från den konventionella definitionen på folk
mord, det vill säga FN:s, för att ro sina resonemang i land. Werths 
skattningar för Sovjetkommunismens offer är 14 miljoner (varav 11 
miljoner i svältkatastrofer 1921-22 respektive 1932-33, och kring 
dessa tvekar Werth om intentionaliteten) - mycket, men avsevärt 
mindre än Rummels.18 

Totalitarismteorin - det vill säga om det med samma analytiska 
instrument går att beskriva Sovjetunionen och Nazityskland - har en 
uppenbar bakgrund: två av seklets stora utopier har lett till diktatur 
och lidande. En förekommande åsikt är att den första mördade på 
grund av ras, den andra på grund av klass. Till en sådan linje ansluter 
sig Courtois. Inför denna hållning har andra rest frågetecken. Så me
nar till exempel Wolfgang Wippermann att "utrota en klass" (vilket 
Stalin i sin berömda formulering ville göra med kulakerna) inte be
höver vara synonymt med att utrota individerna.19 

Totalitarismen är emellertid den analytiska inramningen för Kom
munismens svarta bok. Teorin har rötter tillbaka i 30-talet, men har 
fastlagts som en statsvetenskaplig teori i USA under efterkrigstiden. 
Enligt denna kännetecknas en totalitär stat av en ideologi som iden
tifierar "fientliga" raser eller klasser, ett därtill hörande terrorsystem, 
"kommandoekonomi", enpartisystem samt statligt vapenmonopol. 
På detta sätt beskriver teorin vissa kännetecken för de bägge systemen 
fascism och kommunism, och implicerar därmed också de katastrofala 
konsekvenser avsaknad av demokrati kan få. I de senare versionerna 
av tänkandet ingår ibland ett element av att Hitler hämtade mycket 

^ Stefan Lindgren, "Kommunismens svarta bok — slutet på 'body-count'", i Aron Etzler 
(red.), Utan heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stock

holm 1999), s. 25 ff. 
19 Wolfgang Wippermann, "Är rasmord detsamma som 'klassmord'", i Aron Etzler (red.), 
Utan heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stockholm 

1999), s. 79 ff. 
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inspiration till sitt politiska handlande från Sovjetunionen. Svagheten 

med teorin anses emellertid vara det dikotomiska tänkande den impli

cerar. Så menar till exempel historikern Werner Schmidt, att i motsats 

till de totalitära regimerna framstår alla andra system som positiva och 

obesmittade motbilder, och kan därmed sägas idealisera det brist

fälliga och hotade demokratiska systemet. Den kapitalistiska civilisa

tionen förlänas en glans och oskuld den inte alltid förtjänar.20 

Frågan om totalitarismen är också avgörande för vad som kan upp

fattas som diskrepansen mellan marxistisk teori och stalinismens prak

tik, mellan det klasslösa samhället och Gulag. Det är här kritikerna 

mot totalitarismen hittar de avgörande skillnaderna mellan kommu

nismen och fascismen, när de menar att den förra ideologin aldrig haft 

några folkmord eller massmord på sitt program, medan den senare 

byggde sin ideologi delvis på mytologiska föreställningar om hat gent

emot andra folkgrupper. Courtois för emellertid ett resonemang om 

att den kommuniska läran förespråkat "klassfolkmord", vilket skulle 

ha rötter tillbaka hos Marx och Engels. Detta begrepp har dock inte 

vunnit något större gehör, då det klassbegrepp som måste användas 

blir alltför statiskt för att ha någon koppling till hur begreppet används 

inom sociologi och politisk debatt.21 Även historiker med tydliga anti-

kommunistiska sympatier, som Richard Pipes, menar att kopplingen 

mellan marxismen och bolsjevikernas terror är mycket svag.22 

Debatten kring Kommunismens svarta bok förde också med sig en 

diskussion om hur den ryska revolutionens historia skulle tecknas. 

Här kan urskiljas tre huvudriktningar. Till att börja med fanns de som 
ansåg att oktoberrevolutionen var en statskupp till följd av en mindre 

skara bolsjevikers fanatiska agitation ("vulgärliberalerna" med Werths 

terminologi, alternativt "antikommunisterna"). Andra ville se revolu-

20 Werner Schmidt, "Inte ens de döda kommer att gå säkra", i Aron Etzler (red.), Utan 
heder. En bok om ohederliga debattörer och högerns rädsla för förändring (Stockholm 1999), s. 
64. 
21 Wippenmann (1999), s. 80. 
22 Pipes ser en kontinuitet mellan tsarismens strukturer och mentaliteter och inbördes

krigets fasor. Se "Kommunismen - i teori, debatt och nyare forskning", i Historisk tidskrift 

nr 4 (1999). För Pipes antikommunism, se Stefan Lindgren, Lenin (Stockholm 2001), s. 

162 ff. 
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tionen som en förvisso social och politisk nödvändighet, men menade 

att under de slitningar som följde mellan olika sociala skikt så hade 

"bolsjevikerna inget annat program än sin egen makt" (till denna skola 

hör Werth själv). Den tredje gruppen (som skulle kunna kallas lenin-

ister) såg ryska revolutionen som en verkligt folklig samhällsomvand

ling genomförd av en del av den internationella socialistiska rörelsen, 

förvisso tvingad till ett mycket smutsigt inbördeskrig men med ärliga 

demokratiska ambitioner.23 

Hur har då Levande historia positionerat sig i detta historiograf

iska landskap? 

Levande historia och kommunismen 

I Levande historias två dokumenterade lärarseminarier, Sovjetkom

munismens brott och Att jämföra folkmord, behandlas ett par av de 

nyckelfrågor i kommunismens historiografi vilka diskuterades ovan. 

Seminarierna hölls bägge 2001 av de lundensiska historikerna Kristian 

Gerner och Klas-Göran Karlsson, vilka på seminariet om Att jämföra 

folkmord också hade engagerat lundahistorikern Kim Salomon, liksom 

på seminariet om Sovjetkommunismens brott gymnasielärarna Per 
Höjeberg och Marie Rydh (den senare anställd av Levande historia). 

På frågan om offrens antal är viktigt svarar föreläsarna ja. Siffrorna 

är viktiga för att få ett grepp om brottens dimensioner. Dock varnar 

Karlsson för att forskningens uppmärksamhet kan fastna i siffer-

exercis, något som vore olyckligt. Den vetenskapliga debatten om an

talet offer får inte överskugga frågorna om orsakerna och mekanism

erna bakom Stalins terror, och de moraliska implikationerna därav. 

Vad gäller antalet offer för kommunismens brott säger både Gerner 

och Karlsson att det finns olika åsikter. Emellertid är det ingen tvekan 

om vilka som skall uppfattas seriöst: "R J Rummel kommer fram till 
siffror mellan 60 och 70 miljoner döda. Revisionistiska forskare 

Framställningen följer Håkan Blomqvist, Lenin: Massmördare? (Stockholm 1999), s. 
44 ff. 
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hävdar däremot att endast ett par hundra tusen dog."24 De ovan kom
menterade metodologiska problemen med Rummels framställning 
tas inte upp. Även Staffans Skotts siffra, där antalet offer för kom
munismen slutar på 110 286 000 - och som "borde göra de flesta 
betänkliga inför praktiserad kommunism" - presenteras.25 Vid ett 
annat tillfälle hävdas emellertid att 32 miljoner "dog en död som 
inte är att betrakta som naturlig" till följd av "den röda, leninistiska, 
terrorn" och "den stora, stalinistiska, terrorn". Av dessa påstår Gerner 
samtidigt att 3,5 miljoner dog av svält under tvångskollektiviser
ingen och 6 miljoner till följd av inbördeskriget.26 Vad som inträffat 
med de resterande 22,5 miljonerna sägs dock inte. 

Det råder knappast någon tvekan om att seminariehållarna anser att 
totalitarismen och jämförelsen mellan kommunismens brott och För
intelsen är ett förtjänstfullt sätt att betrakta historien. Seminariet Att 
jämföra folkmord handlar - förutom en genomgång av folkmords
begreppet och förutsättningar för folkmord - nästan enbart om en 
enda konkret historisk jämförelse: den mellan brott begångna i kom
munismens namn och nazismens, allt inringat av totalitarismteorin. 
Ibland kan man få intrycket av att föreläsarna inte anser att det 
existerar så många andra folkmord. Att det länge bara var Förintelsen 
och folkmordet på armenierna 1915 som definierades som folkmord, 
påstår Gerner beror på att Sovjetunionen tillhörde segrarmakterna i 
andra världskriget.27 Detta kan implicit tolkas som att åtminstone de 
andra segrarmakterna kan gå fria från anklagelser. Att påstå att Israels 
politik på Västbanken eller Natos bombningar av Belgrad skulle vara 
folkmord avfärdas som politisk retorik eller antisemitism,28 och när 
en seminariedeltagare frågar om folkmorden i Kongo 1890-1910 blir 

24 "Sovjetkommunismens brott", dokumentation från seminarium arrangerat av Levande 
historia 13/11 2001, s. 11. Dokumentet finns på www.levandehistoria.org/infowebb/ 
om/pressmedelande/sovietkommunismens brott.pdf (hämtat 4/9 2003). 
25 "Att jämföra folkmord", dokumentation från seminarium arrangerat av Levande 
historia 5/12 2001, s. 7. Dokumentet finns på www.levandehistoria.org/infowebb/om/ 

pressmedelande/att iamfora folkmord.pdf (hämtat 4/9 2003). Citatet är Karlssons. 
"Sovjetkommunismens brott", s. 4. 

27 "Att jämföra folkmord", s. 11. 
2^ "Att jämföra folkmord", s. 3, 20. 

186 



svaren ganska svävande.29 Att jämföra Sovjetunionens eller Tredje 
rikets folkmord med västvärldens brott mot tredje världen anses inte 
heller relevant - inte på grund av att det inte var några folkmord, utan 
"eftersom ytterst få i samtiden försvarar kolonialtidens brott i tredje 
världen, medan nazismens och kommunismens brott har trivialiser-
ats".30 

Jämförelserna mellan brutaliteterna i Sovjet och Tredje riket be
drivs enligt seminariets föreläsare ofta i termerna av intention och 
funktion. Det funktionella perspektivet hos en viss grupp, påpekar 
Gerner, kan medge goda syften som på grund av samhälleliga faktorer 
ledde till folkmord. Fortfarande erkänns hos dessa det hedervärda pol
itiska projektet, vilket dock kan leda till revisionism och förnekelse 
av fakta. Så är fallet med revisionistiska sovjetforskare enligt Gerner, 
de är funktionalister. Istället för denna revisionism pläderar han för 
ett intentionalistiskt betraktelsesätt gentemot både kommunismen 
och nazismen.31 Det är emellertid lättare att utifrån källorna se inten
tionerna med Förintelsen i den nazistiska ideologin än intentionerna 
med dödandet i Sovjetunionen. Karlsson förklarar att Lenin använde 
sig av begreppet förflutna människor när han skulle beskriva de feodala 
krafterna i Ryssland - något som skall tydas som intentionalitet. 
Vidare hävdar han att Stalin framkallade massvälten 1932-33 för att 
utrota "den produktiva grupp bönder som kallades kulaker" - det 
var fråga om en terrorhungersnöd.32 

Gällande den marxistiska ideologins betydelse för brott begångna 
i kommunismens namn är föredragshållarna mer osäkra. Enligt Karls
son berodde utvecklingen på att "marxismen, importerad från väst, i 
den ryska kulturella myllan blev en dualistisk, konspiratorisk idélära, 
starkt färgad av den östkristna kosmologin",33 en uppfattning som kan 
sägas ligga nära Pipes. Enligt Gerner är dock sambandet mellan marx
istisk teori och stalinistisk praktik långt ifrån inkommensurabelt: 

2^ "Att jämföra folkmord", s. 19. 
30 "Att jämföra folkmord", s. 13. Citatet är Salomons. 
31 "Att jämföra folkmord", s. 11. 
32 "Sovjetkommunismens brott", s. 8 ff. 
33 "Att jämföra folkmord", s. 7. 
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"Bönder och landsbygd fanns inte med i den marxistiska konstruk
tionen över samhället, varför kategorin bönder ansågs nödvändig att 
tas bort i den sovjetiska staten. På samma sätt skulle det privata eli
mineras".34 Vidare hävdas att eftersom marxismen är en revolutionär 
teori öppnar den för risken för folkmord och massutrotningar - revo
lutioner är den starkaste faktorn bakom folkmord enligt Karlsson. 
Han inskärper att inte alla revolutioner lett till folkmord, men ofta till 
det eller till etnisk rensning genom deportationer och förvisningar.35 

Synen på den ryska revolutionen ligger hos föreläsarna mycket 
långt från vad som kan kallas den "leninistiska" versionen av en 
genomgripande samhällsomvandling underifrån - denna, eller någon 
annan, version redogörs inte ens för. I korthet beskrivs revolutionen 
som en statskupp, där Lenin upplöste parlamentet. Därefter började 

massmorden: 

Våren 1918 startade Lenin och bolsjevikerna den röda terrorn mot de 
förflutna människorna. Nu skulle samhället sekulariseras och förändras 
i enlighet med de revolutionära idealen. Således förföljdes inte endast 
regimkritiker, utan hela grupper av människor som just ansågs som 
förflutna, exempelvis kyrkans män, historielärarna, historiker, bonde
klassen. 

Under den röda terrorn dog fem miljoner människor, konstaterar 
Karlsson vidare.36 Hur många offer den vita sidan skördat nämns inte, 
vilket faktiskt måste tolkas som ett exempel på en selektiv urvals
princip över vilken historia som ska vara värd att komma ihåg. 

Historiesyn 

Det finns knappast några oklarheter kring var Levande historia står i 
diskussionen om kommunismen och dess brott. Verksamheten pekar 
på punkt efter punkt i en bestämd riktning av det historiografiskt 
skisserade fältet: den pol som ringas in av forskare som Rummel och 

34 "Sovjetkommunismens brott", s. 5. 
35 "Att jämföra folkmord", s. 6. 
36 "Sovjetkommunismens brott", s. 9. 
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Courtois, och debattörer som Staffan Skott och Per Ahlmark. Siffror
na som används är deras, bekymret över den svenska nonchalansen 
mot "medlöperi" är deras. Den bristande källkritiken hos Rummel 
tas inte upp. Att lärarna på seminarierna i slutet uppmanas att an
vända Kommunismens svarta bok i sin undervisning, är därmed följd
riktigt.37 Föreläsarna delar dessutom med bland andra Courtois synen 
på den ryska revolutionen som en statskupp av ett bolsjevikparti som 
snarast ville sjösätta sin röda terror; synen på den teoretiska behand
lingen av kommunism och fascism inom det ifrågasatta paraply
begreppet totalitarism; och synen på marxismen som en våldsideologi. 
Och - vilket torde framgått av redogörelsen av detta historiografiska 
fält — detta är knappast okontroversiellt i den historievetenskapliga 
diskussionen. 

I en av den nya myndigheten Forum för levande historias nyhets
brev påstår överintendenten Heléne Lööw att "vi ska inte vara någon 
propagandainstitution och kommer inte att predika någon politiserad 
historiesyn".38 Det går med denna studie av myndighetens föregång
are att ställa sig tveksam till detta uttalande, liksom man också kan 
fråga sig på vilket sätt en historiesyn kan vara opolitisk. Ibland är den 
ideologiska linjen på gränsen till övertydlig med sina konservativa 
konnotationer (som att revolutioner leder till folkmord) och antikom-
munistiska preferenser. Levande historia har intagit en tydlig position. 

Bekymret är inte att Levande historia sysselsätter sig med frågorna 
om kommunismens brott, utan den brist på pluralism som känne
tecknar redogörelsen. Visst kan man använda sig av Rummel och 
Courtois i sin historieskrivning, men utan alternativ - eller enkla 
avfärdande av alternativ — blir framställningen åsiktsintolerant och 
extrem. På grund av det vanskliga källäget som kännetecknar kom
munismens historia, och de olika ideologiska preferenserna i tolk
ningen av dem, har forskningsläget blivit heterogent. Detta är veten
skapligt sett en styrka och inte en svaghet, och något som Levande 
historia borde bejaka. Och det måste givetvis avspegla sig i redogör-

37 "Sovjetkommunismens brott", s. 30. 
38 www.levandehistoria.org/infowebb/om/pressmedelande/Nyhetsbrev nr3.pdf (Levande 
historias Nyhetsbrev 3/2002). 
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elsen från en statlig myndighet - alla vetenskapliga ståndpunkter 
måste redovisas förutsättningslöst. Det återstår att se om så kommer 
att ske från de forskare som engageras av Forum för levande historia. 

190 




