
Mik Thetmark 

Et par ord om De Fire Kardinal Principper: 
 

1. Princippet om fastholdelse af den socialistiske vej.  

2. Princippet om fastholdelse af Folkets Demokratiske Diktatur. 
3. Princippet om fastholdelse af Kinas Kommunistiske Partis lederskab. 
4. Princippet om fastholdelse af Marxismen-Leninismen-Mao Zedong Tænkningen. 
 
(I 2. Princip er ordlyden i 1982 ændret fra 'Proletariatets Demokratiske Diktatur' i den oprindelige tekst.) 

 
Baggrunden for og analyserne bag Principperne blev fastslået og behandlet i en kendt tale, som daværende 
partiformand, Deng XiaoPing, holdt 30.3.1979 til KKP s CK. 
Titlen på talen var: FASTHOLD DE FIRE KARDINAL PRINCIPPER, og er en analyse af situationen i 
landet og for partiet og en udstikker af kursen frem for den socialistiske modernisering indenfor rammerne 

af De Fire Kardinal Principper (herefter betegnet DFKP). Talen blev holdt kort efter en dramatisk periode i 
Kinas og KKP s historie og umiddelbart efter påbegyndelsen af moderniserings-, åbnings- og 
reformpolitikken. 

 
De fire principper er selve grundlaget og grundloven for den socialistiske stat og har siden 1982 været 
indskrevet i indledningen til folkerepublikkens forfatning. Principperne kan hverken fraviges eller antastes! 

 
DFKP er således også forudsætningen og rammen for den socialistiske modernisering og 
den grundlæggende garanti for en sund udvikling af enhver modernisering, reform eller åbning. DFKP er et 

vigtigt værktøj og politisk middel til at modvirke uønskede udviklinger i forbindelse med den socialistiske 
modernisering - noget der viste sig nyttigt under de tidlige reformtiltag i slut 70erne og 80erne. 

 
Baggrunden for den socialistiske modernisering er de Fire Moderniseringer, der først blev omtalt på en 
national konference om landbrug, videnskab og teknologi i 1963. De er: 

1. Styrkelse af landbruget  
2. Styrkelse af i industrien  

3. Styrkelse af det nationale forsvar 
4.Styrkelse af teknologi og videnskab. 

 
Kulturrevolutionen satte en midlertidig stopper for videreførelse af de Fire Moderniseringer, men i 1975 

blev emnet omtalt af Zhou Enlai på Den Nationale Folkekongres. 
Processen blev først indledt efter Fire Bandens fald under overskriften: Nødvendigheden af at fastholde de 
Fire Kardinal Principper i Fremstødet for de Fire Moderniseringer, som anført i Dengs 1979 tale. 

Han afslutter i øvrigt talen med ordene: 
'At underminere nogle som helst af de kardinale principper er at underminere hele socialismens sag i Kina, 

hele moderniseringens sag.' 
 
Kilder: https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Cardinal_Principles, hvor der bl.a. er et link til engelsk 

oversættelse af Dengs tale. 
Jeg kan også anbefale følgende som jeg har fået megen god info fra: 

idcpc.org.cn - CPC.people.com.cn - China.org.cn   
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