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Leo Trotskij 

Varför har vi inte krävt ett tillbakadragande från 
Guomindang förrän nu? 

23 juni 1927 

Anledningen till att vi inte har krävt utträde ur Guomindang förrän nu (ett allvarligt fel) kan 

korrekt bara formuleras på ett sätt som förklarar både vad som varit och det som är. Det är 

ungefär som följer:  

Vi har utgått från det faktum att kommunistpartiet har tillbringat för mycket tid i 

Guomindang, och att vårt parti och Komintern har varit alltför upptagna med denna fråga, 

men att öppet förespråka ett omedelbart tillbakadragande från Guomindang skulle ytterligare 

skärpa motsättningarna i vårt eget parti. De villkor som skulle gälla för det kinesiska 

kommunistpartiet om det stannade kvar i Guomindang formulerade vi på ett sådant sätt, att de 

i praktiken, om än inte på papperet, väsentligen uteslöt möjligheten av att det kinesiska 

kommunistpartiet skulle kunna stanna kvar inom Guomindang-organisationen under någon 

längre tid. Vi försökte på så sätt utforma en övergångsformel som skulle ha kunnat tjäna som 

en bro som vår centralkommitté skulle ha kunnat använda för att retirera från sin felaktiga 

kurs till en korrekt dito. Vi ställde frågan pedagogiskt, inte politiskt. Som alltid i sådana fall, 

visade sig det vara ett misstag. När vi var upptagna med att försöka upplysa ett ledarskap som 

tagit miste, offrade vi samtidigt basmedlemmarnas politiska klarhet. Därmed blev själva sättet 

på vilket frågan togs upp snedvridet. Centralkommittén utnyttjade inte vår bro, utan skrek att 

oppositionen i själva verket var för utträde ur Guomindang. Vi var tvungna att ”rättfärdiga” 

oss själva och hävda att vi inte var för utträde. Denna uppenbara motsägelse mellan det 

pedagogiska och det politiska återspeglades i de första raderna av De åttiotres deklaration.   

Vår grundläggande ståndpunkt i frågan var korrekt, eftersom vi höll en kurs som ledde till 

utträde ur Guomindang. Vårt misstag var att pedagogiskt urvattna, mildra och försvaga vår 

ståndpunkt i den grundläggande frågan. Det har bara varit negativt för oss: en oklar stånd-

punkt, ett defensivt protesterande, eftersläpning bakom händelserna. Vi sätter nu stopp för 

detta fel genom att öppet kräva ett omedelbart tillbakadragande från Guomindang! 

Översättning: Martin Fahlgren 

 


