
Kinas 1900-tal

1912 Kejsardömet faller. Kina blir republik.

Under 10-talet bildades Nationalistpartiet Guomindang.
Förgrundsgestalt: Sun Yat-sen

1921 Kommunistpartiet bildas i Shanghai,
till en början samarbetar de med Guomindang.

När Chiang Kai-shek tar över bryter han samarbetet med kommunisterna 
och börjar att bekämpa dem. Kai-shek strävar efter att bli Kinas ledare.
Kommunisterna tvingas att fly från Shanghai till en provins i södra 
Kina. Där Mao utvecklar en gerillataktik, men de utsätts ständigt av
attacker från Kai-shek.

Sun Yat-sen Chiang Kai-shek

Kinas siste kejsare, den sexårige Puyi
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1931
Japan invaderar nordöstra Kina. Kai-shek är dock passiv och 
fortsätter att bekämpa kommunisterna.

1934
”Den långa marschen” ) 1100mil (Kiruna-Messina t/rt)
Kommunisterna (86.000 man) tvingas att fly och omgruppera sina trupper
till en provins i nordligaste Kina. När de kommer fram är de 4.000 st. kvar.
Mao Tse-tung träder under marschen fram som kommunisternas ledare.

Xianincidenten

Kai-shek tvingas t.o.m av sina egna generaler
att samarbeta med kommunisterna mot Japan.

1936

1937 Japan invaderar Kina i full skala.

1945 Kina vinner kriget mot Japan.

1945

1949
Inbördeskrig mellan nationalister och kommunister.
Kommunisterna vinner tre avgörande slag.
49 tvingas Kai-shek att fly till Taiwan.

Den långa marschen



Kinas 1900-tal

1949

1957

1958

Folkrepubliken Kina utropas av Mao tse-tung
Kina blir ett kommunistiskt land med stöd från
Sovjetunionen. En landreform kräver en miljon människoliv.

”Låt hundra blommor blomma” – Kampanj mot intellektuella
krafter i Kina. 

”Det stora språnget framåt”
Med hjälp av den stora folkmassan skulle Kinas
Jordbruk och industri ta ett stort steg framåt.

Folkkommuner
Kollektivjordbruk
Hemmagjorda ugnar för stålproduktion
Missväxt

Språnget ledde till 20/30 miljoner kinesers död.

Samtidigt som ”Språnget” drar Sovjet tillbaka sitt stöd
till Kina av ideologiska skäl. Under slutet av 60-talet
kommer Nixon att utnyttja sprickan mellan de kommu-
nistiska staterna.

Stalin och Mao

Propagandaaffisch från Det stora språnget
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1960

Mao tvingas efter ”Det stora språnget framåt” att dra sig tillbaka,
Istället är Deng Xiaoping en drivande kraft, under det tidiga
60-talet ökar produktionen (Det spelar ingen roll det är en svart eller vit katt, 
bara den fångar möss) i Kina. Landet spränger sin första atombomb.

1967 Kulturrevolutionen
En kampanj som startades av Mao mot de som han ansåg
var mot revolutionen.
Ledande personer förföljdes, dödades och förudmjukades
vid masskampanjer.
Kampanjerna fördes främst av s.k Rödgardister (tonåringar)
som förföljde auktoriteter som exempelvis lärare
och de förstörde som ansågs vara gammalt och borgligt.

1976

Under tidigt 70-tal så närmar sig 
Kina USA genom den s.k 
Pingpongdiplomatin. Nu erkänns
för första gången Folkrepubliken 
av FN.

1970

Rödgardister
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1976 Mao dör! 
¼ av jordens befolkning begråter den ”Store rorsmannens död”.

De fyra gäng misslyckas med att ta över efter Mao.

1978

Deng Xiaoping tar över.
Modernisering av Kina tar fart genom; 
marknadsekonomi,
industrisatsning, fria bönder och utlandslån.

Från 1985 till idag har medelinkomsten ökat från 
1392 kr/år till 8762 kr/år.
Vissa prognoser menar att Kina kommer ta över
som ledande ekonomiskt makt 2030.

1989
Den demokratiska studentrörelsen krossas 
vid ”Massakern vid Himmelska fridens torg”.

2007 Idag heter presidenten i Kina Hui Jintao och primärministern
Wen Jiabao . Vissa bedömare menar att landet mer är nationalist-
iskt än kommunistiskt och man bygger upp landet på Konfucius läror,
mer än klassisk Marxism.

Deng Xiaoping

Känd bild från ”Massakern 

vid Himmelska fridens torg”


