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Nicos Poulantzas Morten Ougaard Hent PDF Nicos Poulantzas (1936-1979) var blandt 1960ernes og
1970ernes mest fremtrædende vestlige nymarxistiske samfundsforskere. I et stadigt opgør med den

dogmatiske Sovjet-marxisme udviklede han en omfattende historisk-materialistisk teoridannelse om stat og
klasser under kapitalismen, som han bragte i anvendelse i analyser af forskellige historisk-konkrete emner:

Nazismens og facismens vej til magten i mellemkrigstidens Tyskland og Italien, den økonomiske
internationaliserings politiske konsekvenser med særligt fokus på hans samtids Vesteuropa, klasseforholdene i

nutidens kapitalisme, diktaturernes krise og fald i Grækenland, Spanien og Portugal, samt
mulighedsbetingelserne for demokratisk socialisme i Vesteuropa. Et gennemgående tema var hans insisteren
på politiske og ideologiske forholds selvstændige betydning og nødvendigheden af altid at inddrage dem i
historisk-materialistiske analyser. Poulantzas' arbejder var stærkt præget af hans tid, men mange af hans

teoretiske bidrag har fortsat relevans og er i disse år genstand for fornyet interesse.
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