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Leo Trotskij 

Den stora kinesiska läxan1 
Maj 1940 

Den tragiska erfarenheten från Kina är en stor läxa för de förtryckta folken. Den kinesiska 
revolutionen 1925-27 hade alla möjligheter att segra. Ett enat och omvandlat Kina skulle idag 
utgöra ett mäktigt bålverk för friheten i Fjärran östern. Hela Asiens öde, och till en viss grad 
hela världens öde, skulle idag ha kunnat se annorlunda ut. Men Kreml, som saknade för-
troende för de kinesiska massorna och sökte generalernas vänskap, använde hela sin tyngd för 
att underordna det kinesiska proletariatet under den kinesiska borgarklassen och hjälpte 
därmed Chiang Kai-shek att krossa den kinesiska revolutionen. Desillusionerat, splittrat och 
försvagat låg Kina öppet för en japansk invasion. 

Liksom varje dömd regim är den stalinistiska oligarkin redan oförmögen att lära av historien. 
Vid början av det sino-japanska kriget band Kreml återigen det kinesiska kommunistpartiet 
vid Chiang Kai-shek och kvävde det kinesiska proletariatets revolutionära initiativ i sin linda. 
Detta krig, som nu närmar sig sin treårsdag, skulle för länge sedan ha kunnat sluta i katastrof 
för Japan, om Kina hade genomförts det som ett genuint folkkrig, baserat på en agrar 
revolution och med sin glöd hade satt den japanska soldatesken i brand. Men den kinesiska 
borgarklassen fruktar sina egna beväpnade massor mer än de japanska rövarna. Även om 
Chiang-Kai-shek, den kinesiska revolutionens ondskefulle bödel, av omständigheterna tvingas 
föra krig, så är hans program fortfarande baserat på förtryck av sina egna arbetare och en 
kompromiss med imperialisterna. 

Kriget i Ostasien kommer att bli mer och mer sammankopplat med det imperialistiska 
världskriget. Det kinesiska folket kommer att kunna uppnå oavhängighet endast under ledning 
av ett ungt och självuppoffrande proletariat, vars självförtroende kommer att återuppväckas ur 
världsrevolutionens återfödelse. Detta kommer att ange marschriktningen. Händelseutveck-
lingen sätter uppbygget av vår kinesiska sektion till ett mäktigt revolutionärt parti på 
dagordningen. 

Översättning: Martin Fahlgren 

Till innehållsförteckningen för artikelsamlingen Trotskij om Kina 

                                                 
1 Detta är ett utdrag ur Fjärde internationalens manifest om det imperialistiska kriget och den proletära 
världsrevolutionen 
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