Pressemeddelelse
Hvordan kan vi bruge historisk materialisme i
dag?
De seneste årtier er historisk materialisme næsten blevet glemt
som både videnskabelig teori og metode. Postmodernismen har i
stedet medvirket til at relativisere samfundsdebattens forhold til
både fortidens og nutidens problemer. Men hvis der – som postmodernismen hævder – ikke eksisterer en objektiv og værdifri
videnskab, hvordan kan vi så tro på fortidens opfattelser? På vores
egne? Og hvad skal vi så overhovedet bruge fortiden til?
I Historisk materialisme argumenterer historiker Reinout Bosch for, at de spørgsmål,
som vi rejser til fortiden, nutiden og fremtiden må grunde i en sammenhængende
teori, hvis de skal overskride vores personlige oplevelser. Det er nemlig vigtigt, at vi
mennesker kender vores egen historie i sin helhed, hvis vi vil forandre vores nutid og
fremtid.
Ifølge Bosch må vi lade nutidens problemer være vejledende for, hvilke spørgsmål vi
stiller til fortiden, hvis vi vil forstå den – og dermed lære af den. Det handler således
ikke om at finde svar, men om at lære at stille de rette spørgsmål. For det er ikke
ligegyldigt, hvilke spørgsmål vi stiller, og det er ikke ligegyldigt, hvordan vi stille dem.
Bogen giver en indføring i den historisk materialistiske teori og dens begreber som en
aktiv modspiller til det herskende postmoderne hegemoni. Historisk materialisme som
metode fremsættes ikke som et altomfattende paradigme, hvorigennem vi kan forstå
hele verden og dens historie, men som en metode til at besvare de spørgsmål i vores
samfundsstruktur, der i høj grad bliver ignoreret af andre videnskabelige retninger.
Reinout Bosch er cand.mag. i historie fra Københavns Universitet. Han er
bestyrelsesmedlem i Enhedslisten København samt medstifter af Institut for Marxistisk
Analyse.
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