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Antiterrorismens algebra: Statsopbygning og 

fjendebillede under Moskvaprocesserne 1936-38  

 

Af Bertel Nygaard, juni 2006 

 

Understøttelse af Trotskismen, det betyder Understøttelse af Reaktion, Fascisme 

og Krig. Derfor må enhver, som tilhører Arbejderbevægelsen, enhver Demokrat 

eller Frisindet, ja ethvert Menneske med Ærlighed i Livet, vende sig med Afsky 

mod de trotskistiske Mordere – i Socialismens, i Fredens, Frihedens og 

Fremskridtets Navn. (Munch-Petersen, 1936: 3) 

 

Da den danske kommunist Arne Munch-Petersen i august 1936 havde overværet den første 

af de tre processer mod tidligere sovjetiske lederskikkelser, som fandt sted i Moskva i 1936-

38, forfattede han straks denne opfordring til samling mod trotskismen og fascismen. Den 

viser hovedtrækkene i det antiterroristiske verdensbillede, som partikommunister udtrykte i 

de år. 

Under disse skueprocesser blev ’trotskismen’ og ’trotskisterne’ fremstillet som en indre 

terroristisk fjende, der i usynligt ledtog med ydre fjender undergravede den sociale orden og 

derfor gjorde radikale statslige indgreb nødvendige i form af kontrol, ændringer af 

retspraksis og en generel centralisering af den politiske og sociale magt. Som det vil fremgå 

i det følgende, var her reelt tale om en fiktiv fjende, opbygget gennem et netværk af løgne 

og fordrejninger fra de statslige myndigheders side. Netop på grund af sin usynlighed og 

uigennemskuelighed blev denne ’fjende’ dog så meget mere effektiv i sin sociale effekt: 

cementeringen af en absolut statslig autoritet. Og selv om ’trotskisternes’ morderiske 

gerninger var et behændigt opspind, kan de muligvis betragtes som en metaforisk 

sammenfatning af et kompleks af virkelige trusler for både den sovjetiske regering og det 

sovjetiske samfund som helhed. Fjendebilledet af ’trotskisterne’ fungerede altså 

hovedsagelig som et stykke ideologi: Det var en forvrængning af virkelige sagsforhold og var 

for så vidt usandt. Ikke desto mindre var det ’sandt’ i den forstand, at det var afledt af 
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virkelige sociale magtforhold i historisk bestemte former. I Moskvaprocesserne kan således 

iagttages en særlig form for sammenhæng mellem diskurskonstruktion og social magt. 

 

Folkefront og antitrotskisme 

For at komme feltet lidt nærmere kan det være gavnligt først at kaste endnu et kort blik på 

den retoriske og politiske kontekst, som Munch-Petersen skriver sig ind i. Den citerede 

passage fra hans hånd viser i sin grundstruktur en manikæisk sondring, dvs. en skarp 

dualistisk modstilling af det gode og det onde, der kan findes i et utal af historiske 

sammenhænge: På den ene side står de gode kræfter, dvs. os (kommunisterne) selv og dem, 

som er med os i at opretholde den sociale orden: demokratiet, arbejderbevægelsen, 

socialismen, frisindet, friheden, freden og fremskridtet. På den anden side står de onde 

kræfter, som er mod os og undergraver vores orden med terroristiske midler: trotskismen, 

reaktionen, fascismen, morderne og krigsmagerne.  

Hvad dette verdensbilledes mere specifikke form angår, betjener skribenten sig imidlertid af 

sin tids allerfriskeste nyskabelse inden for datidens partikommunistiske retoriske 

konstruktion: Ikke alene knyttes det kommunistiske udsyn her til socialister, det vil sige, 

ikke kun til ligesindede i snæver forstand, men tillige arbejderbevægelsens ikke-

kommunister. Også ’demokrater’ og ’frisindede’ nævnes, hvilket i det mindste potentielt 

indlemmer visse borgerlige politiske strømninger i kredsen. Denne associering kan dateres 

tilbage til den konsekvensrige satsning på brede folkefronter mod fascismen – en politik, 

der blev indført i Kommunistisk Internationale fra forsommeren 1934 og frem, ikke mindst 

efter chokket fra den nazistiske magtovertagelse i Tyskland. (Claudin, 1977-78: 156ff) Over 

hele Europa førte denne politik til, at kommunistpartierne stræbte efter at forbinde sig med 

den demokratiske og nationale diskurs, som de tidligere ofte havde afvist som en borgerlig 

illusion. (Jvf. Berthold 1967) 

Den retoriske alliance med demokrati og frisind mod fascismen har altså et par år på bagen, 

idet Munch-Petersen sætter sig til skrivebordet i slutningen af august 1936. Hans mest 

presserende ærinde er da også et andet: at slå fast, at ’trotskismen’ står på samme front som 

den fascistiske modstander. Dette er det virkeligt nye. 

I 1920’erne, under fløjkampene i det sovjetiske kommunistparti, betegnede ’trotskismen’ 

stadig én blandt flere fløje, der bekæmpede Stalins politiske linje i magtkampene efter 
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Lenins død i 1924. I flere lande førte dette til eksklusioner af partimedlemmer, enten fordi 

de åbenlyst støttede Trotskijs linje eller fordi de udviste andre former for organiseret 

politisk dissidens, der for partiledelserne at se lignede denne linje. I begyndelsen af 

1930’erne blev definitionen af en trotskist udvidet til at omfatte enhver, der blot havde sat 

spørgsmålstegn ved sådanne eksklusioner eller havde plejet omgang med trotskisterne.  

(Jvf. f.eks. Weber, 1969: bd. 1, 85ff. Getty, 1999: 272f) 

Først i foråret og sommeren 1936 begynder den sovjetiske ledelses brug af 

trotskismebegrebet at afvige fra denne politiske brug til fordel fra et radikalt nyt 

betydningsindhold, der associerer ’trotskisme’ med ’terrorisme’. Den 29. september 1936 

offentliggøres en resolution fra det sovjetiske partis politbureau, der understreger, at de 

”trotskistisk-zinovjevistiske banditter” på baggrund af de ”seneste kendsgerninger” må 

betragtes som ”fremmede agenter, spioner, undergravende elementer og sabotører, der 

repræsenterer det europæiske fascistiske bourgeoisi”. (Getty, 1999: 273) Det er denne nye 

begrebsbrug, som Munch-Petersen annoncerer på dansk grund, idet han forsvarer den 

første Moskvaproces som et led i forsvaret af selve den moderne civilisation. ”Ethvert 

menneske med ærlighed i livet” har i trotskismen fået sig et nyt fjendebillede med 

Moskvaprocessernes åbning. 

De tre processer mod ledende kommunister fra revolutionens tid var led i en større bølge 

af udrensninger. Denne omfattede tillige en proces mod ledende sovjetiske militærpersoner 

i 1937, en række hemmelige processer mod lidt mindre markante politiske personligheder 

og en enorm udrensningsbølge i 1937-38, som efter kilderne at dømme omfattede noget 

nær 700.000 henrettelser, foruden et utal af deportationer. (Lewin, 2005, 106f) Sideløbende 

med disse fysiske udrensninger foregik en gigantisk omvæltning i landets sociale, politiske 

og kulturelle karakter som helhed. (Jvf. Tucker, 1990: 69ff) 

Forud for hele denne omvæltning gik indenrigspolitiske rystelser i Sovjetunionen, der gav 

et rationale for den politiske centraliseringsdynamik og dermed en politisk funktion til den 

antiterroristiske diskurs. Ikke mindst stod her en strid om Stalins ekstreme 

landbrugspolitik, der efter den hårde vinter og den efterfølgende hungersnød 1932-33 

bragte ham i mindretal partiets i Politbureau og Centralkomité. Den politiske kurs blev 

ændret med opbakning fra blandt andre Kirov, der fortsat stod på Stalins parti, men 

samtidig arbejdede for en mere moderat kurs. På et plenarmøde i Centralkomiteen i 

november 1934 ophævedes således brødrationering blev ophævet, og der blev vedtaget 
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mere frihed til bønderne. Men på kongressens tredje dag, den 1. december 1934, myrdedes 

Kirov af den unge kommunist Nikolajev. 

Nikolajev handlede efter alt at dømme på egen hånd. Udbredte forestillinger om, at Stalin 

bevidst iværksatte mordet på Kirov, lader sig ikke understøtte entydigt i det historiske 

materiale. Uomtvisteligt er det imidlertid, at Nikolajevs gerning blev udnyttet effektiv til at 

forfølge rivaliserende magtcentre og centralisere den statslige autoritet. I løbet af december 

blev det antydet, at den tidligere oppositionsleder Zinovjev i ledtog med en større 

sammensværgelse skulle stå bag mordet på Kirov. I al hast vedtog man en særlig terrorlov, 

den såkaldte ’Kirov-lov’, med mulighed for hurtig afsigelse af dødsdomme uden 

appelmuligheder for de dømte. Og en stribe hemmelige processer blev gennemført i al 

hast. (Knight, 1999: 18-20. Getty, 1999: 249) 

Men kunne Kirov-mordet og dets eftervirkninger end i almindelighed igangsætte en 

centraliseringsproces via en antiterroristisk diskurs, så blev den statslige ’antiterror’ (reelt en 

statsterror, idet de centrale myndigheder var den eneste virkelige, aggressive part) 

accelereret i 1936 af nye udfordringer, der potentielt kunne så tvivl om Stalins lederskab. 

Den relative udenrigspolitiske sikkerhed, som Sovjetunionen havde nydt, bl.a. i diplomatisk 

alliance med Frankrig, brød nemlig sammen, da den tyske regering så stort på traktaterne 

fra Versailles og Locarno ved at lade sine tropper indtage Rhinlandet 7. marts 1936, og da 

det fascistisk regerede Italien gik ind i Etiopien, uhindret af aftaler indgået i 

Folkeforbundet. Med udsigten til en mulig krig mod Tyskland blev det magtpåliggende for 

Stalin at forhindre en gentagelse af mønstret fra den sidste russiske konfrontation med 

Tyskland under Første Verdenskrig. Denne var endt med betydelige afståelser af russisk 

territorium og – ikke mindst – med zarens fald i revolutionerne i 1917. For ikke at dele sin 

forgængers skæbne måtte Stalin fjerne det revolutionære element, der dengang havde 

kunnet omdanne krigens nederlag til revolutionens sejr. I praksis var dette ensbetydende 

med at fjerne truslen fra den indre opposition, der ganske vist i det store hele havde ligget i 

hi siden slutningen af 1920’erne, men var begyndt at røre på sig igen hen mod midten af 

1930’erne. Især så Stalin efter alt at dømme en betydelig potentiel oprørsfare i den 

indflydelse, som Trotskijs eksilpublikationer havde på yngre kræfter i parti- og 

statsapparatet. Det blev dermed bydende for ham at centralisere magten omkring sin 

person, ikke kun for at opbygge et effektivt forsvar udadtil, men i særlig grad for at knuse 

den indre opposition og kritik – og gøre det så effektivt, at ingen rivaler kunne stå tilbage 
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som martyrer. Derfor måtte Stalin for en stund betjene sig af revolutionære, ikke-legale 

midler for at opnå det ganske ikke-revolutionære mål at sikre den form for social orden og 

stabilitet, som han selv stod for. (Jvf. Deutscher, 1966: 346-374. Lewin, 1985: 281-84) 

Dermed blev Kirov-processerne kun forspillet til Moskvaprocessernes anklager om en 

storstillet terroristisk sammensværgelse mod det sovjetiske samfund og ikke mindst mod 

den siddende ledelse. Konspirationen var angiveligt samlet om den eksilerede Trotskij, der 

stod i ledtog med fascistiske magter i almindelighed og Gestapo i særdeleshed. 

Anklagerne var absurde og usande og endda klodset konstrueret. Alle de væsentligste 

konkrete påstande kunne pilles fra hinanden. Et klassisk eksempel er den anklagede 

Golzmann tilståelse af at have mødt både Trotskij selv og dennes søn på hotel Bristol i 

København i 1932 for at lægge planer for mordet på Stalin. Kritiske røster kunne påpege, 

at nok havde Trotskij besøgt Danmark i 1932 for at holde et offentligt foredrag, og nok 

havde der eksisteret et hotel Bristol – men kun indtil 1917, hvor det var brændt ned. (Jvf. 

Dewey, 1972) 

Der var ingen indre trotskistisk sammensværgelse mod den sovjetiske orden. 

’Trotskisterne’ i den egentlige, oprindelige forstand af en bestemt politisk strømning, der 

op gennem 1920’erne bekæmpede den stalinistiske sociale orden, var blevet udryddet 

effektivt. Selv om der endnu fandtes organiserede grupper i de sibirske arbejdslejre, og selv 

om der efter alt at dømme i 1932 var organiserede bestræbelser på at samordne resterne af 

de egentligt trotskistiske og zinovjevistiske politiske oppositioner, så havde de ingen 

indflydelse i samfundet som helhed. Deres ’alliance med fascistiske kræfter’ var fri fantasi. 

Og mindst af alt var trotskisterne i stand til at lede et terroristisk netværk af de 

hundredetusinder, der blev henrettet som ’forrædere’, ’terrorister’ og ’folkefjender’ i den 

store udrensningsbølge. (Daniels, 1969. Saunders, 1974: 61-188, 206-216. Deutscher, 1963: 

413-18. Getty, 1999: 256) 

 

Den ideologiske algebra: kritik = opposition = terrorisme 

Anklagernes korrespondens med konkrete faktuelle forhold var imidlertid heller ikke det 

centrale sandhedskriterium i disse processer. Det centrale kriterium var i stedet det, 

historikeren Isaac Deutscher har kaldt en forvrænget ’psykologisk sandhed’. (Deutscher, 

1966: 374) Udrensningerne var præventive anslag: Anklagerne gjaldt forbrydelser, der 
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muligvis ville blive begået, især i tilfælde af sovjetisk inddragelse i en europæisk krig. Med 

andre ord: Moskvaprocesserne var ikke så meget rettet mod de konkrete forhold eller 

trusler, men mod hvad disse forhold og trusler stod for. Med en vending, som især Pjatakov 

bragte ind i processerne selv, kan de betegnes som algebraiske i deres karakter. (Jvf. 

Processen, 1937: 199) Og denne algebraiske karakter tillod netop den form for 

forvrængninger af sagsforhold, som var påkrævet. Dette ses i stigende grad op gennem 

processerne, i takt med anklagernes mere og mere absurde karakter. 

I den første proces, der fandt sted i august 1936, stod blandt andre de tidligere 

fremtrædende partiledere Zinovjev, Kamenev, anklaget for sabotage, mord (på blandt 

andre Kirov) og en vis forbindelse med bl.a. Gestapo for at skaffe én af de tiltalte et falsk 

pas. (Prozessbericht, 1936) Den centrale fokus lå altså på enkelttilfælde af politiske 

snigmord, men blev tillagt en algebraisk betydning, som langt oversteg ’forbrydelsernes’ 

reelle vægt. Zinovjevs telegramagtige tilståelse er sigende i denne henseende: 

Jeg er skyldig i at have været andenorganisator efter Trotskij af den trotskistisk-

zinovjevistiske blok, der satte sig som mål at myrde Stalin, Vorosjilov, og en række 

andre ledere af partiet og regeringen. Jeg erkender mig skyldig i at have været 

hovedorganisator i mordet på Kirov. Vi sluttede forbund med Trotskij. Vi blev 

pladsholdere for Mensjevikkerne, de Socialrevolutionære og Hvidgardisterne, der 

ikke kan optræde åbent i vort land. (Prozessbericht, 1936: 174) 

Det er signifikant, at Zinovjev, der nok vedgår sig den fiktive alliance med Trotskij, stadig 

ikke indrømmer nogen direkte forbindelse med de klassiske kontrarevolutionære: de 

zaristiske hvidgardister og de to klassiske rivaler til bolsjevikpartiets magt i 1917, 

mensjevikkerne og de socialrevolutionære. Han tilstår ikke desto mindre, at han og 

trotskisterne gik denne kontrarevolutions ærinde – at de var ’pladsholdere’ for den. 

Her ses en central ideologisk byggesten til det manikæiske antiterroristiske verdensbillede, 

som Munch-Petersen udtrykte. Det centrale er ikke kun, hvad den anklagede faktisk har 

gjort, men også – og især – hvilke ’objektive’ interesser dette hævdes at tjene. Ikke kun de 

direkte terroristiske, samfundsopløsende gerninger eller intentioner, men enhver potentiel 

udfordring til en snævert defineret politisk orden bestemmes her som en dødsfare. Derfor 

er der – i denne ’objektive’ forstand, som på paradoksal vis helt er defineret af Stalin-

ledelsens subjektive politiske behov – ingen væsentlig forskel mellem den direkte 

kontrarevolutionære sabotage og den moderate kritik af enkelte politiske tiltag ud fra 

kommunistiske grundholdninger. Man kunne kalde denne tendens for en ’kriminologisk 
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amalgamering’, altså en udifferentieret stempling og sammensmeltning af enhver form for 

afvigelse eller opløsningstendens, potentiel såvel som reel, i én let genkendelig og 

personificeret kategori, ’forbryderne’. 

Med den anden og den tredje proces i henholdsvis januar 1937 og marts 1938 øgedes 

afstanden mellem konkrete fakta og processernes konstruerede ’virkelighed’ betydeligt. I 

1937 stod Pjatakov, Karl Radek og femten andre tiltalt for at have konspireret med 

Tyskland og Japan for at fremprovokere krig og derigennem afståelse af sovjetiske 

territorier. Og med den tredje proces i marts 1938, rettet mod den gamle ’højreopposition’ 

med Nikolai Bukharin i spidsen, blev samme tema udvidet yderligere: Her blev Trotskijs 

gamle modstandere anklaget for sammen med trotskisterne at have organiseret 

undergrundsceller for at myrde sovjetiske ledere, sabotere økonomien og spionere i 

Sovjetunionen til fordel for Tyskland, Japan og Polen. (Processen, 1937. Processen, 1938) 

Tilståelsernes algebraiske karakter forekommer samtidig mere systematisk i disse processer. 

Hvad der hos Zinovjev endnu synes at være en forholdsvis traditionel rygmarvsreaktion, er 

hos Trotskijs gamle alliancepartner Radek mere systematiseret og detaljeret og ligner mere 

en bevidst taktik. Et eksempel kan Radeks beretning om et brev, han i februar-marts 1932 

havde modtaget fra Trotskij, der opfordrede til at ”fjerne ledelsen” i Sovjetunionen, hvis 

ikke trotskisternes forbund skulle blive tilintetgjort sammen med Sovjetunionen. Her 

tilføjer Radek: 

Ordet Terror stod der ikke, men da jeg læste Ordene ”at fjerne Ledelsen”, saa stod 

det mig klart, hvad Trotskij tænkte paa. (Processen, 1937, 95, jvf. 101) 

Tænkte Trotskij da på ’terror’? Radek hævder det ikke direkte, men en antydning er i denne 

sammenhæng også tilstrækkeligt til processens gennemførelse. Det raffinerede ved denne 

tilståelse er, at det omtalte brev fra marts 1932 faktisk eksisterede. Det var dog langt fra en 

hemmelig korrespondance mellem sammensvorne, men tværtimod et åbent brev publiceret 

i Trotskijs oppositions-bulletin, der blev smuglet ind i landet og læst i vide kredse af 

partifolk. Og langt fra at tale om politiske snigmord og fjendtlige handlinger mod 

Sovjetunionen var Trotskijs budskab, at der måtte en ny ledelse til for at redde 

Sovjetunionen fra kursen under Stalin. 

Dette var let gennemskueligt for den indforståede, der turde tænke kritisk. Radek røbede 

altså for sine nærmeste, at anklagerne intet havde på sig. Samtidig tjente tilståelsen fuldt ud 

sit propagandistiske formål i en offentlig diskurs grebet af terrorist-angst, og derved kunne 
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han slippe for de repressalier, der ville følge af at fortælle den egentlige faktuelle 

sammenhæng. Ved at spille på sådanne mekanismer lykkes det ham at tilstå sine morderiske 

konspirationer mod Stalins person og mod den sovjetiske orden uden at modsige 

kendsgerningerne og uden at vedkende sig andet end de rent politiske kontakter, som 

faktisk havde eksisteret. (Jvf. Tucker, 1990: 396-401) 

Ved at udtrykke en tilståelse og dens belæg i rent algebraisk-formelle vendinger, der helt ser 

bort fra enkeltkendsgerningers konkrete sammenhænge, kan de således forvanskes til et 

netværk af betydninger, der til sammen giver et komplot. Dette var i denne sammenhæng 

antiterrorismens algebraiske formel: Tvivl og kritik blev tolket som opposition, opposition 

som sammensværgelse, sammensværgelse som forræderi og terrorisme. Dermed måtte 

enhver nok så moderat opposition stå ”på den anden side af barrikaden”, som den 

anklagede Ivan Smirnov udtrykte det om sin tidligere samarbejdspartner fra det militære 

revolutionsråd, Trotskij. (Prozessbericht, 1936: 176) 

En lignende tænkning ser ud til at have gjort sig gældende i dele af den offentlighed, der 

valgte at støtte op om processerne, til trods for deres tvivlsomme karakter og selv om 

modbeviser snart begyndte at dukke op i dele af den internationale presse. Sammen med en 

lille skare af hovedsagelig kritiske venstreorienterede stod den amerikanske filosof John 

Dewey i 1937 i spidsen for en international modproces. Den mundede ud i en systematisk 

og grundig tilbagevisning af anklagerne fra Moskva, men fik kun yderst begrænset støtte og 

medieopmærksomhed, selv i den vestlige, ikke-kommunistiske offentlighed. (Dewey 1972) 

Derimod fik Moskvaprocesserne ivrig opbakning fra fremtrædende vestlige intellektuelle af 

international statur som Henri Barbusse, Louis Aragon og Romain Rolland. (Deutscher, 

1963: 367f) Kommunistisk organiserede massemøder verden over bakkede energisk op om 

anklagerne. I København dukkede 2500 mennesker op til et sådant møde den 31. august 

1936 i Idrætshuset – ironisk nok samme lokale, hvori Trotskij små fire år tidligere havde 

holdt sit sidste offentlige foredrag. Her kunne de overvære blandt andre den tidligere DKP-

formand Thøger Thøgersen – selv tidligere fjernet fra lederposten, fordi han var tilhænger 

af den nu anklagede Zinovjev – lade skældsord fra det særlige DKP-vokabularium regne 

ned over ”marodørerne”, ”ådselsgraverne”, de ”blåøjede idealister” og ”fascisterne”. 

([Anonym], 1936: 3)  

Mange af de mest overbeviste partikommunister har helt givet troet på anklagernes 

faktuelle sandhedsværdi. Det helt afgørende for både den opbakning, som processerne 
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nød, var dog givetvis en fundamental dualistisk politisk tænkning, som fik mange til at ville 

stole på anklagerne. Den spændte politiske atmosfære i samtiden gjorde, at det for mange 

socialister og humanister i Vesten måtte synes som en politisk eller eksistentiel 

nødvendighed at støtte op om processerne og ikke ytre tvivl. Enhver skepsis kunne ses 

som en falden Sovjetunionen og arbejderbevægelsen i ryggen og dermed som en indirekte 

støtte til de fremvoksende fascistiske tendenser. Også her kunne enhver tvivl og kritik 

gennem algebraiske formler oversættes til forræderi. 

 

Konklusion 

Munch-Petersens entusiastiske opråb mod ’trotskist-fascismen’ var således rodfæstet i den 

stalinistiske antiterror-tænknings generelle algebraiske karakter, der gjorde omfattende 

politiske amalgameringer mulige. Enhver, der ikke var med ’os’, var med ’terroristerne’. Det 

kan være fristende at karakterisere dette som forgangen kommunistisk fanatisme. Den 

betydelige opbakning til processerne blandt vestlige intellektuelle skyldtes imidlertid ikke 

kun deres støtte til det sovjetiske samfundssystem, men paradoksalt nok også de 

kommunistiske partiers nye identifikation af deres politiske projekt med de eksisterende 

vestlige demokratiers rammer og mod truslen fra den antidemokratiske højrefløj. 

Baggrunden for processerne selv skal dog findes inden for Sovjetunionen i form af en følt 

trussel mod den siddende sovjetiske regerings magt, både indadtil i Sovjetunionen og 

udadtil, i den sovjetiske udenrigspolitik og i herredømmet over de kommunistiske partier 

verden over. Deres formål var hovedsagelig at centralisere og cementere dels centrale 

partistatsapparats absolutte magt over samfundet, dels Stalins absolutte magt over 

apparatet. Midlet til dette formål var at knække faktiske eller potentielle kilder til modstand 

– ikke mindst den modstandskilde, der lå i selve den nedarvede kommunistiske lære om 

folkelig suverænitet, oprørsret og statens gradvise bortvisnen. 

Dermed kan Moskvaprocessernes retorik betragtes som et stykke politisk 

legitimeringsdiskurs eller ideologi, altså en samfundsmæssig interesses forvrængede udtryk, 

hvis særlige form tjener selve den sociale interesse i den konkrete historiske situation. 

Nærmere bestemt var processerne led i en storstilet tilsidesættelse af etablerede normer via 

en radikalisering af bestemte dele af den fjendebillede- og trusselsdiskurs, som også indtil 

da havde været bærende for den sovjetiske stat, på bekostning af centrale elementer i den 
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klassiske kommunistiske samfundslære. Den centrale funktion af dette nye, delvis fiktive og 

helt endimensionaliserede fjendebillede blev en omfattende cementering af en ny statslig og 

stabil magt. Dermed viser Moskvaprocesserne via sin antiterroristiske diskurs et eksempel 

på statslig legitimeringsbestræbelse, som i sine grundtræk ikke er særegen for 

’kommunistiske’ stater, men kan genfindes i mangfoldige historiske situationer. 
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