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De virkelige og de
innbilte fiendene

I KLASSEKAMPEN 13.juni
tar tre innsendere opp Stalin og Moskvaprosessene.
Her er et bidrag med et annet utgangspunkt.
16.mai 1937 offentliggjorde sovjetiske aviser at det
var blitt opprettet et sentralt militærråd for hele den
røde hær og innført et nytt
syst em med militærkom missærer. Offentliggjøringen var innledningen til en
drastisk s nuoperasjon for
hele den sovjetiske krigsmakten. som toppet seg
noen uker seinere med arr estasjonene av mars kalk
Tukasjevski i spissen for åtte toppmilitære s jefer.
påfølgende rettssaker og
henre ttelser. Mos kva summet av rykter. Partiets
ledelse satt samlet dag og
natt. Sto den unge sovjetstaten overfor militærkupp?
Vi i Vesten har aldri fått
Ulgang til kildene som kan
belyse hva som virkelig
skjedde eller var i ferd med
å skje. Men det er klart at
den sovjetiske militære ledelsen n å virkelig blei
snudd opp ned. Høye offiserer blei tauet inn til grans king i tur og orden. Mange
blei henrettet. Beskyldningene mot dem gikk på
samarbeide med fienden ,
spionasje, trotskisme osv.
Mens de tidligere prosessene hadde vært re ttet mot
gamle bolsjevikledere, var
det nå dagens militære ledere som blei offer.
Det var et raskt oppsvulmende militærapparat som
mistet sine ledere. I 1933,
året for Hitlers maktovertakelse, var forsvar·sbud sjettet 1,3milliarder rubler.
I 1937 var detpå20,l milliarder. Hæren var øket fra 0,5
til 2 millioner mann. Overalt hvor jern kunne smeltes,
dreies og freses blei det produsert våpen . Tanks, fly,
artilleri osv. Sovjet forberedte seg på krig. Ingen
annen stat i verden hadde
vilje og muligheter til å knuse Hitler. Virkeligheten
s kulle gi dem helt rett. Det
kom til å koste dem 20 millioner innbyggere.
Har nå dette noe med pro-

sessene å gjøre? Ja. mon
det. Jeg er like forundret
h ver gang deba tten om
«Stalins forbrytelser » kom mer opp, uten at dette
perspektivet blir s tilt. Jeg
tror at mange m ennes ker
blei drept i prosessene som
aldri hadde gjort noe galt.
Mange flere blei deportert.
Men skal dette få oss til full stendig å mis t e evne n til å
forsøke å se hva som s kjedde, analysere bakgrunnen
for det? Ingenting vil le gjøre det lette re for en s kikkelig gransking av hva den
panikkslagne sovjetstate n
foretok seg disse m å nede ne
enn om de hemme lig holdte
kilde ne i Sovjet kunne bli
frigitt. Men kan vi på forhånd være sikker på a t a lle
som blei dømt, a lle som blei
henrettet, alle som blei deportert var us kyldige?
Uskyldige bør utvilsomt bli
rehabilitert.
Mange av kritikerne av
«Stalins forbryte lser» e r like lite kritiske til kritikken
av de første prosessene,
mot gammelbolsjevikene. I
den g r a d de politis ke u enighetene innad i partie t o g i
staten var sentrale, så kan
en ikke uten vide re hoppe
bukk over det. «Rehabilitering» - betyr det rehabilitering av de politis ke
synspunktene disse sto for?
Vi kommer ikke utenom en
diskusjon om innholdet i de
politiske linjene. Min kritikk av Mos kvaprosessen e
er at de førs t og frem s t var
byråkratiske m etoder å løse politiske problemer på.
Mao Zedong valgte en annen linje, med å politisere
massene. Samtidig er det
en viktig forskj ell. Sovjet
sto utvilsomt på rand en av
en eksis tenskrig.
Alle var neppe u s kyldige.
Det fantes ingen omfattende femte kolonne i den militære ledelsen d a krigen brøt
ut. Med ett unntak. General
Vlassov kapitulerte m ed
ganske store styrker tidlig i
felttoget. Med ha n som utgangspunkt, satte tyske rne
igang arbeidet med å organisere
«Den ukrains ke
Frigjøringshær». Den kom

til å operere som en te rro-

ristorganisasjon i d e tyskokkuperte områdene i Uk raina. med tilsammen et
par hundretu sen m ann. Så
vidt jeg veit gikk Vlassov
klar av mis tankene i 1937.
Men de t var det m a nge av
hans toppoffiserer som ikke
gjorde. G eneral Vasili Malys hkin hadde vært stabssjef for Den Røde Hær i den
fj e rne øs ten . Han ble i fengslet i forbinde lse m e d Tukasjevski-prosessen. Gene ral
Georgi Zhilenkov hadde
vært politisk kommissær .
Samme n med oberst Milesi
Zykov hadde han blitt fratatt kommando. Vlassovs
ledelse besto av fl e re o ffiser e r med liknende s kjebne r .
De varblitt «rehabilitert»
av Stalin i 1941. J eg kan
vans kelig tenke meg at de
kunne ta ledelsen i den typen blodbad de faktisk
gjord e hvis de haddP reint
m e l i posen. Vi s nakke r her
om virke lige krigsforbrytere. l 1945 blei Vlassov og 10
av hans gener a ler dømt til
døden for terrorisme. forræderi og spionasje av
Sovjets høyeste rett. Ha dde
det sovjetis ke r e ttsapparatet vært litt grundigere på
akkurat disse rett før krigen. da de så innbilte og
virkelige fienderoveralt, så
hadde mange liv blitt spart.
Verden skrigen
herjd
fryktelig med Sovjet. Stalin
h a dde det politiske ansvar et for sovjets taten under
krigen. Uansett hva vi m ener om ha n , så er d et et
faktum at han ledet den state n som knuste Hitlerfascism en . D e politiske disposisjonene han foretok etter
1930 la g r unnlaget for a t det
blei mulig. J eg har m a nge
synspunkter på feil som blei
foretatt under hans ansvar
og ledelse. Men jeg kan ikke
fatte at personer som e r
opptatt av Stalins rolle kan
dis kutere hans «forbrytelser» under Mos kvaprosessene i år etter å r uten å
komme inn på d en politis ke
og militære s ituasjonen
Sovjet var i rett før og under
verdenskrigen.
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