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V I Lenin 

Asiens uppvaknande 
Hur länge har inte Kina gällt som typexempel på länder, där det i århundraden har rått 
fullständig stagnation! Men nu sjuder det politiska livet i Kina, och en social rörelse och ett 
demokratiskt uppsving är i full gång. Efter rörelsen i Ryssland 1905 har den demokratiska 
revolutionen spritt sig till hela Asien – Turkiet, Persien, Kina. Det jäser alltmer i brittiska 
Indien. 

Intressant är att den revolutionärt demokratiska rörelsen nu har spritt sig till nederländska 
Indien, ön Java och andra nederländska kolonier, som har en befolkning på inemot 40 
miljoner. 

De som bär upp denna demokratiska rörelse är, för det första, folkets massor på Java, bland 
vilka en nationalistisk rörelse under islams fana har tänts. För det andra har kapitalismen 
skapat en lokal intelligentsia av acklimatiserade européer, som kräver oavhängighet för 
nederländska Indien. För det tredje har den ganska betydande kinesiska befolkningen på Java 
och andra öar fört över den revolutionära rörelsen från sitt hemland. 

I sin beskrivning av detta det nederländska Indiens uppvaknande påpekar den nederländske 
marxisten van Ravesteyn, att den nederländska regeringens urgamla despotism och godtycke 
nu möter beslutsamt motstånd och protester bland den infödda befolkningen. 

Företeelser, som är vanliga i en förrevolutionär period, tar sin början: allianser och partier 
uppkommer frapperande snabbt. Regeringen förbjuder dem och framkallar därmed ännu 
starkare förbittring och en ny tillväxt för rörelsen. Den nederländska regeringen lät t ex 
nyligen upplösa ”indiska partiet” för att det i dess stadgar och program talades om strävan 
efter oavhängighet. De nederländska ”bylingarna” (som förresten både klerikalerna och 
liberalerna gillar: den europeiska liberalismen är rutten!) såg häri en kriminell strävan efter att 
avskilja sig från Nederländerna! Det upplösta partiet har naturligtvis återuppstått under annat 
namn. 

På Java har den infödda befolkningen bildat ett nationellt förbund, som redan har 80 000 
medlemmar och anordnar massmöten. Den demokratiska rörelsens tillväxt går inte att hejda. 

Världskapitalismen och 1905 års ryska rörelse har slutgiltigt fått Asien att vakna. Hundratals 
miljoner inom den nedtrampade och i medeltida stagnation förvildade befolkningen har 
vaknat till nytt liv och till kamp för elementära mänskliga rättigheter, för demokrati. 

Arbetarna i världens framskridna länder följer med intresse och begeistring denna mäktiga 
tillväxt för befrielserörelsen i alla delar av världen och i alla former. Europas bourgeoisi, 
skrämd av arbetarrörelsens styrka, har kastat sig i armarna på reaktionen, militären, präst-
väldet och obskurantismen. Men de europeiska ländernas proletariat och de asiatiska 
ländernas demokratiska rörelse, fylld av tro på de egna krafterna och av förtroende för 
massorna, är på marsch för att avlösa denna bourgeoisi, som håller på att ruttna levande. 

Asiens uppvaknande och det avancerade europeiska proletariatets begynnande kamp för att ta 
makten betecknar att ett nytt skede i världshistorien inletts i det 20:e århundradets början. 
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