Översättning	
  av	
  text	
  ursprungligen	
  publicerad	
  på	
  sida	
  1	
  av	
  	
  
Nyhetsbyrån	
  Nya	
  Kinas	
  tidning	
  Referensnyheter	
  [http://sv.wikipedia.org/wiki/Referensnyheter]	
  den	
  16	
  september	
  1966	
  

Våra svenska vänner berättar om sitt besök i Kina efter hemkomsten.

Kinas stora proletära kulturrevolution är fantastisk
De berättar: ”Vi beväpnar oss också med Mao Zedong-tänkande; från Kina har vi
tagit med oss både styrka och nytt mod”
Stockholm, 14 september. I dagarna arrangerades en återträff i Stockholm med de från Kina
alldeles nyss hemkomna svenskar som deltagit i Svenska Clartéförbundets resa till landet. De talar
alla med en otrolig upprymdhet och spänning när de berättar för oss om sin gränslösa beundran
för Mao Zedong-tänkande, och de talar mycket varmt om den stora proletära kulturrevolutionen
och rödgardisternas aktiviteter som nu pågår i Kina. De säger att: “vår resa till Kina har gett oss
både styrka och nytt mod”.
“Vi ska också resa oss upp och beväpna oss med Mao Zedong-tänkande”, säger en
av deltagarna, en universitetsstudent. Han berättar att det som lämnade störst intryck hos honom
under resan var att se hur alla människor i hela Kina lever efter Mao Zedong-tänkande. Jag såg
med egna ögon hur Mao Zedong-tänkande överallt mottogs med värme hos det kinesiska folket,
och hur man med Mao Zedong-tänkande i spetsen lyckats övervinna svårigheter och nå lyckade
resultat inom både produktion och vetenskap. Han fortsätter: “Efter att ha studerat Kina som
praktiskt exempel så har jag insett att Mao Zedong-tänkande är dagens motsvarighet till marxismleninismen. Mao Zedong har utvecklat marxism-leninismen på ett kreativt sätt och gjort att den
nått helt nya höjder. Att studera Mao Zedong-tänkande är av oerhört stor betydelse, inte enbart
vad gäller det kinesiska folket, utan även för folken i länder där förtryck råder, och då självklart
även för folken i kapitalistiska länder. Med Mao Zedong-tänkande kan de motstå revisionism och
imperialism”.
En av ungdomarna berättar att “Mao Zedong-tänkande är den högsta formen av
marxism-leninism, men samtidigt den form som är lättast att förstå. Genom att låta hela det
kinesiska folket studera ordförande Maos verk på bred front så försäkrar man sig om att
revisionismen aldrig kommer få fotfäste. Beväpnade med Mao Zedong-tänkande garanterar det
kinesiska folket att var än revisionismen visar sitt fula tryne så kommer den att upptäckas och
kritiseras, och revisionisterna kommer absolut aldrig får en syl i vädret”.
En annan medlem berättar att: “Innan jag åkte till Kina så förstod jag inte riktigt
vad som menades med att Mao Zedong-tänkande är en andlig atombomb. Efter att ha kommit
till Kina, genom min kontakt med det kinesiska folket, så har jag själv insett att varje person som
beväpnat sig med Mao Zedong-tänkande faktiskt besitter en andlig atombomb. Eftersom Kina
har en befolkning på 700 miljoner så är detta en oövervinnerlig kraft.”
Många uttrycker gång på gång att: ”Vi kommer studerar Mao Zedongs skrifter mer,
och vi kommer att använda Mao Zedong-tänkande för att beväpna oss. Vi kommer likt det
kinesiska folket lära och leva efter Mao Zedong-tänkande, och tillämpa det i vår faktiska vardag.”
En annan kvinnlig gruppmedlem iförd kinesiska kläder sade: ”Somliga har frågat
mig vad jag har tagit med mig tillbaka från Kina. Då har jag svarat att förutom de här
bomullskläderna så har jag tagit med mig Mao Zedongs skrifter”. Hon fortsätter: ”Förut hade jag
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studerat ordförande Maos verk, men visste inte hur man skulle tillämpa det i praktiken. Först den
här gången förstod jag att bara genom att tillämpa Mao Zedong-tänkande i praktiken kan man få
verklig förståelse för det.”
En annan kvinnlig gruppmedlem, med två flätor i kinesisk stil, säger upphetsat:
“‘Länge leve ordförande Mao’ var den första meningen som jag lärde mig på kinesiska. Från
början, när jag hörde detta slagord fattade jag inte vad det betydde. När tolken sen förklarade
betydelsen för mig, så upprepade jag det om och om igen för att lära mig det. Tillsammans med
rödgardister, höjde jag armen och ropade: ‘Länge leve ordförande Mao’. Jag älskar Ordförande
Mao lika mycket som det kinesiska folket gör. Numera kan varje deltagare säga detta slagord."
Sedan börjar hon sjunga “Östern är röd”, “Varje båt behöver en rorsman”, “Socialismens väg”
och andra sånger på kinesiska. Hon sätter igång och andra deltagare sjunger tillsammans med
henne. De säger stolt: "De första två sångtexterna har vi redan översätt till svenska, vi kommer
aldrig glömma bort dessa vackra sånger."
Dessutom talar de upprymt om att de har fått femton stycken "Citat av ordförande
Mao" på kinesiska med rött omslag.
"Kinas stora proletära kulturrevolution är fantastisk!"
Så fort de talar om Kinas pågående storslagna och vigorösa kulturrevolution, kan
nästan inga av dem lägga band på sin entusiasm. De lovordar samfällt: “Fantastiskt!”
En gruppmedlem säger: "Detta är en mycket viktig revolution. Kinesiska folket gör
rätt. Det är helt nödvändigt för både det kinesiska folket och världens alla folk. I Kina har man
lyckats bli fullständigt kvitt kapitalismens och feodalismens tänkande, kultur, seder och bruk, och
satt stopp för kapitalismens återinrättande. Det är en klasskamp på ännu djupare nivå. Det är en
fortsättning på Kinas socialistiska revolution. Detta har gett oss styrka och nytt mod."
En annan medlem fortsätter: "När Kina har genomgått Kulturrevolutionen
kommer den internationella proletära revolutionen att ha nått en ny höjdpunkt, vilket också
kommer lägga en stark grund för realiseringen av kommunismen, och Kina har i sin tur tagit ett
steg närmare kommunismen."
Många av deltagarna har även uppmärksammat att “genom Kinas kulturrevolution
har jag insett att endast Kina till fullo har implementerat masslinjen. Kinas kommunistparti och
landets ledare förlitar sig på, stödjer sig på, förstår och stöttar massorna. Partiet har i sin tur
folkets fulla stöd och de står enade tillsammans. Detta är oerhört viktigt.”
Det finns också de som säger att: "Kinas socialistiska kultur tjänar folket och höjer folkets
politiska medvetenhet, medan den amerikanska och västerländska kulturen förgiftar folkets sinne.
USA utövar kultur-imperialism över hela världen.
När vi började prata om den revolutionära massans spektakulära demonstrationer
och rödgardisternas revolutionära aktiviteter så blev de ännu mer upprymda. De sa: “Vi har aldrig
upplevt något såhär storslaget förr, aldrig någonsin.”
En kvinnlig delegat berättar: ”Den proletära kulturrevolutionens sexton punkter
lästes upp på radio klockan tio på kvällen, och redan vid midnatt började välorganiserade skaror
av demonstranter att strömma ut på gatorna från alla håll. Många deltagare var unga, och i en
ändlös ström tågade de mot partiorganen för att fira de goda nyheterna. Tänk, allt detta hände
alltså på bara två timmar.” Hon fortsatte att berätta: ” Vi lyckades få tag i en trumma inne på
hotellet, och när demonstranterna tågade förbi så trummade vi för glatta livet, vi trummade och
vrålade ’länge leve ordförande Mao’. Sedan gick även vi med i demonstrationståget, arm i arm
med rödgardisterna. Från Shenyang till Shanghai, från industrierna till folkkommunerna, överallt
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såg vi revolutionens vindar dra fram. Jag har lärt mig väldigt mycket, jag har med egna ögon sett
den enorma styrka som folket besitter.” En annan delegat tillade: ”Den arbetande massan, det är
den och endast den som är skapare av samhällets välstånd och kultur.”
Till sist diskuterade vi den västerländska pressens förvridna och fördomsfulla bild
av kulturrevolutionen i Kina, och någon sa: ”Sedan jag kom tillbaka har rapporteringen i media
varit underhållande och skrattretande. Kapitalistiska journalister kan ur sitt perspektiv omöjligt
förstå sig på Kinas kulturrevolution, och de är dessutom livrädda för den.” Men en av delegaterna
utbrast entusiastiskt: ”Det svenska folket älskar Kina!”
Översättning från kinesiska av Simon Björkling, Magnus Brolin, Ivan Hanse och Lili Wen.

Det kinesiska originalet:
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