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»Young India« er navnet på det blad, som K. M. Gandhi redigerer, og nærværende bog 
er  et  uddrag  af  artikler  fra  dette  blad.  De  er  alle  skrevet  af  Gandhi  selv  og  er 
udkommet i tidsrummet mellem hans første indgreb i indisk politik i slutningen af 
1919 og hans fængsling i Indien i april 1922. Ved valget af artikler har jeg forsøgt at 
medtage dem, der bedst belyser Gandhis karakter; men det har været nødvendigt for 
forståelsens skyld også at medtage en del,  der giver oplysninger om de forhold og 
begivenheder, han har måttet tage stilling til.
Oversættelsen er foretaget efter en samling af Gandhis artikler: »Young India« 1919-
1922. Tagore & Co., Madras 1922...
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RING DET GAMLE UD, RING DET NYE IND.
(5. November 1919)1.

Det er ikke let at gøre det forløbne år op. Krigen er endt2, men af resultat var der 
kun lidt.

De håb, den gav os, er ikke blevet opfyldt.
Freden,som man ventede skulle blive varig, har vist sig kun af navn at være en fred. 

Den krig, der langt overgik Mahabharal-krigen3, har vist sig kun at være forspillet til 
en endnu større krig. Overalt er der utilfredshed efter krigen, i Frankrig, i Amerika4, i 
England - så man forvirres deraf. Alt, hvad der er fulgt efter krigen, står for en som en 
uhyre gåde.

Her i Indien ser det fortvivlet ud på alle kanter.
Man håbede så sikkert, at Indien, når krigen var endt, skulle opnå noget solidt; men 

det viste sig .at være et falsk håb. Så vidt vi kan se, kommer reformerne ikke. Og kom
mer de, er de værdiløse.

Kongres-ligaens og  Delhi-kongressens forslag så vel som senere forslag er nu den 
blotte luft. Vi må vente og se, hvad tiden bringer. Punjab har været skuepladsen for de 
mest oprørende begivenheder5.

Uskyldige menneskeliv er gået tabt. Terrorismen sad ved roret. kløften imellem her
sker og undersåt er blevet større. Disse spørgsmål lader sig ikke nøjagtigt afveje imod 
hinanden. Hvilken sum står der på kreditsiden? Og er der noget debet, og i så fald 
hvor stort? Eller er der måske slet ingen kreditside, så vi blot skal tælle tallene sam
men på debetsiden?

Var der sølvkant selv på denne tykke, mørke fortvivlelsens sky? Satyagraha-solen 
gik op over hele Indien den sjette april.  Skyerne spredtes,  og man så dens stråler 
klart. Men i Punjab og Ahmedabad formørkedes solen, og skyggerne hviler endnu over 
os. Og dog ser vi satyagraha dæmre i de flestes sjæle, om end langsomt. På mange 
egne blev der holdt  hartal6 i  fuldkommen ro og stilhed. De trofaste tilbragte dagen 
med faste og bøn. Hinduerne tog del i muslimernes sorg, styrkede deres håb og styrke
de de bånd, som forenede dem. Nu vil det være meget vanskeligt at bryde dem.

Om nogen ville spørge: »Hvad var den største begivenhed i det forløbne år?« da ville 
vi uden tøven sige: »Det var anerkendelsen af satyagraha7 både hos de herskende og 

1 Oprindelig publiceret 26 oktober 1919 i tidsskriftet Navajivan i anledning af det hinduistiske nytår.
2 Første verdenskrig 1914-1918.
3 Mahabharal-krigen: Oldindisk hinduistisk sagn-krig, Skal efter sigende have fundet sted 2-3000 år 

før vor tidsregning.
4 Amerika: USA.
5 Begivenheder: Urolighederne i Punjab starter for alvor i 1914, da flere hundrede hjemløse punjapper 

forsøger at emigrere på det japanske skib Komagatu Maru til Canada, hvortil de ankommer 23. maj. 
Den canadiske regering som har et indvandrerstop for asiater, sender en måned senere de indiske 
emigranter retur. Tilbage i Indien 29. september 1914 bliver skibet dirigeret til havnebyen  Budge 
Budge, ved  Calcutta, hvor emigranterne protesterer, da myndighederne vil sende dem med tog til 
Punjab. På jernbanestationen kommer det til tumult, da militæret afbryder eftermiddagsbønnen og 
soldaterne fyrer  løs  på mængden.  Mange dræbes og  flere  såres.  Derefter  indfører  briterne  und
tagelsestilstand og indiske politikere  som Gandhi  og Tilak med flere  nægtes  adgang til  Punjab. 
Punjab Unrest Before & After, 1921 s. 15-16 og Ted Sibia: Historical Sikh Events: Komagatu Maru. 

http://www.allaboutsikhs.com/index.php?option=com_content&task=view&id=800 
6 Hartal: Islam: Generalstrejke; sørgedag. 
7 Satyagraha: at “holde fast ved sandheden”. Hinduistisk: ikkevoldelig modstand; også kaldet  active 

nonviolence, aktiv ikkevold. Gandhis filosofiske videreudvikling af begrebet passiv modstand. Satya
graha bruges som betegnelse både på en kampagne som i Sydafrika i 1906  og ved en aktion, hvor 
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de  beherskede  -  hvad  enten  anerkendelsen  var  bevidst  eller  ubevidst,  svag  eller 
stærk«. Og som bevis ville vi nævne d. 17. oktobers hartal.

Satyagraha er Indiens håb. Og hvad er satyagraha? Den er ofte blevet skildret; men 
ligesom solen ikke kan skildres fuldkomment selv ikke af den tusind-tungede Shesh
naga8, således kan heller ikke satyagraha-solen skildres fuldkomment. Og skønt vi al
tid ser solen, men i virkeligheden ved meget lidt om den, således synes vi også at se 
satyagraha, men vi ved mærkværdig lidt om den.

Satyagraha virker gennem selvstændighed og gen
nem sociale  og  politiske  reformer.  Og så  så  langt 
som disse  hviler på satyagraha,  men også kun så 
langt,  er  deres  varighed  sikret.  Satyagraha-vejen 
ligger langt fra den slagne landevej, og det er ikke 
altid let at få øje på den. Få er de, der har vovet sig 
frem ad den, og fodsporene på den er ikke mange, de 
er spredte og utydelige, og derfor ængstes folk for at 
gå ad den. Og dog ser vi folk nærme sig den, om end 
langsomt.

Den, for hvem satyagraha ikke betyder andet end 
ulydighed imod loven, har aldrig forstået hvad den 
er. Ganske vist omfatter satyagraha også overtræ
delse af loven; men kun den, der fuldt har lært ly
dighed imod loven, forstår at overtræde den på rette 
måde. Kun den, der kan frembringelsens kunst, har 
ret til at ødelægge. Digteren har sunget:

»Sandhedens vej er den kækkes vej, 
den feje mægter ikke at vandre den.«

Swadeshi er satyagraha. Feje mennesker formår 
aldeles ikke at øve eller fremme swadeshi. Det er umuligt for en kujon at fremme en
hed mellem hinduer og muslimer. Den muslim, der roligt lader sig såre af en hindus 
dolk, må være alt andet end fej, og omvendt. Hvis begge parter kunne vise så megen 
overbærenhed, ville vi øjeblikkelig nå swaraj9. Der er ingen, der kan forbyde os at van
dre ad satyagraha-vejen, og da både swadeshi og enhed mellem hinduer og muslimer 
er af religiøs karakter, ville Indien ved at følge den vej udføre en religiøs handling.

Så være det da vor bøn for det nye år:
»Herre led Indien ind på sandhedens vej, og lær det selvstændigheds-religionen. Og 

knyt hinduer, muslimer, parsere10, kristne og jøder, som bor i Indien, nærmere til hin
anden.«

krav til deltagerne er langt strengere, end normalt ved almindelige ikkevoldelige aktioner.
8 Sheshnaga: Kæmpeslange i indisk mytologi.
9 Swaraj: Selvstyre.
10 Parsere: Persere eller iranere, der var udvandret til Indien i middelalderen og som religion dyrker 

profeten Zarathustra.
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SELVSTYRE GENNEM SELVHJÆLP.
(10. December 1919).

Det meget omtalte reformforslag11 vil blive landets lov i løbet af få dage, og når tiden 
kommer, vil den nye lovgivning tage den gamles plads... Men den reform, Indien virke
lig trænger til, er selvstændighed i ordets sande betydning. Det problem, der ligger 
først for, er ikke det, hvorledes vi skal regere landet, men hvorledes vi skal føde og 
klæde os selv. I 1918 sendte vi 1,020 millioner kroner ud af landet som betaling for tøj. 
Vedbliver vi at købe udenlandsk tøj i en sådan udstrækning, berøver vi den indiske 
væver og spinder den samme sum år efter år praktisk talt uden at give ham eller hen
de andet arbejde i stedet. Intet under at i hvert fald en tiendedel af befolkningen er 
frygtelig udsultet og størstedelen af de øvrige underernærede. Den, der har øjne, kan 
selv se,  at allerede folk af middelstanden er underernærede, og at vore småbørn ikke  
får tilstrækkelig mælk. Hvor liberal reformplanen end er, så vil den ikke kunne hjælpe 
os til at løse det problem, der ligger i den nærmeste fremtid. Men selvstændighed kan 
løse det straks.

Punjab har vist mig løsningen endnu klarere.
Gud være takket, at Punjabs skønne kvinder ikke har glemt deres fingerfærdighed. 

Blandt høje såvel som lave kan man endnu spinde, og de har endnu ikke brændt deres 
rokke, således som mange kvinder i Gujarat har gjort. Det er mig en ligefrem fryd, når 
de kaster et nøgle garn til mig. De siger, at de har tid tilovers til at spinde, og de in
drømmer, at khaddar12 vævet af håndspundet garn er bedre end af maskinspundet. 
Vore forfædre var nok i stand til at klæde sig bekvemt og uden urimelig anstrengelse, 
uden at de behøvede at købe fra fremmede lande.

Denne smukke og dog så simple kunst står i  fare for at blive glemt,  om vi ikke 
genopliver den i tide.  Punjab viser os, hvilke muligheder der er for den; men selv i 
Punjab går det hurtigt tilbage med den. Hvert år spindes der i Indien mindre garn 
med hånden end det foregående år. Det betyder større fattigdom i vore hjem, og mere 
lediggang.

De kvinder, der er holdt op med at spinde, ved ikke at bruge deres tid til noget bedre 
end sladder.

Men en ting er nødvendig for at gøre godt igen, hvad der er sket. Hvis hver eneste 
dannet inder vil se sin første og soleklare pligt, da vil han straks give kvinderne i sin 
husstand en rok og sørge for, at de får undervisning i at spinde. Fra den ene dag til 
den anden kan der frembringes millioner af meter garn. Og hvis alle dannede indere 
ville nedlade sig til at gå med tøj, der er vævet af sådant garn, da ville de hjælpe og 
støtte den eneste hjemmeindustri, der kan være tale om i Indien.

Uden hjemmeindustri er den indiske bondestand dømt til undergang. Den kan ikke 
skaffe sig sit underhold ved det, jorden kan give; den trænger til en hjælpeindustri. Og 
spinding er den letteste, billigste og bedste.

Jeg ved, at dette betyder en revolution af vor hele betragtning. Og netop fordi det er 
en revolution, hævder jeg, at vejen til selvstyre er selvstændighed.

Et folk, der kan spare 1,020 millioner kroner om året og fordele denne store sum 
blandt dem, der spinder og væver i deres egne hjem, har tilegnet sig en sådan evne til 
at organisere sin industri, at det er i stand til at gøre alt, hvad der iøvrigt er nødven

11 Reformforslag: The Government of India Act, 1919, med Montagu-Chelmsford forslagene om en for
fatningsreform.

12 Khaddar: Hjemmespundet og hjemmevævet klæde til bomuldstøj.
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digt for dets organiske vækst.
Den virkelighedsfjerne reformator hvisker drømmende: »Vent til jeg får regeringens 

tøjler, så skal jeg beskytte Indiens industri, uden at vore kvinder behøver at spinde og 
vore vævere at væve«.

Dette er· virkelig blevet sagt af tænkende mennesker. Jeg vover at påstå, at der lig
ger en dobbelt fejltagelse til grund for denne udtalelse. Indien kan ikke vente på en 
beskyttelsestold, og en sådan vil heller ikke nedsætte prisen på tøj. Og for det andet 
vil  en beskyttelsestold  alene ikke gavne Indiens hungrende millioner.  De kan kun 
hjælpes derved, at de får mulighed for at forøge deres indtægter ved at få spindingen 
genoplivet. Så hvad enten vi får beskyttelsestold eller ej, må vi dog genoplive spindin
gen og opmuntre håndvævning.

Da krigen rasede, kom alle ledige hænder i  Amerika og England i virksomhed på 
skibsværfterne, og de byggede skibe i et forbavsende tempo. Kunne jeg få det som jeg 
ville, da ville jeg lade alle ledige lære at spinde eller væve et bestemt antal timer om 
dagen. Jeg ville begynde med skoler og kollegier, da de allerede er organiserede.

Problemet kan ikke løses ved, at fabrikkernes antal forøges. Det vil tage for lang tid, 
inden de når den tilstrækkelige produktionsevne, og de kan ikke fordele de 1,020 mil
lioner kroner i hjemmene.

De kan kun forårsage koncentration af penge og arbejde og således gøre forvirringen 
større.

KALIFATET. I.
(28. Januar 1920).

Det spørgsmål, der i denne tid overskygger alle andre, er spørgsmålet om kalifatet 
eller, som det også kaldes, fredsbetingelserne for Tyrkiet. Hans Excellence vicekongen 
fortjener vor tak, fordi han på dette sene tidspunkt13 modtog den forenede deputa
tion14, så meget mere som han havde travlt med at forberede modtagelsen af de for
skellige provinsers overhoveder. Vi må takke Hans Excellence for den ubetingede hø
flighed, hvormed han modtog deputationen, og for det høflige sprog, hvori hans svar 
var formet. Men selvom den blotte høflighed altid er af værdi, og aldrig har været det 
mere end i denne vanskelige tid, så er den dog ikke tilstrækkelig. »Fagre ord gør ikke 
kålen fed« er et ordsprog, der passer bedre nu end nogen sinde. Bag høfligheden lå dog 
beslutningen om at straffe Tyrkiet, og det kan den muslimske følelse intet øjeblik tåle. 
Muslimske soldater har samme andel i krigens heldige udfald som alle andre, og det 
var for at berolige dem, at  Asquith15, da  Tyrkiet bestemte sig til at gå med Central
magterne, sagde, at den britiske regering ingen som helst planer havde imod Tyrkiet, 
og at Hans Majestæts regering aldrig ville tænke på at straffe sultanen for det tyrki
ske ministeriums slette handlinger. Målt med den alen er vicekongens svar ikke blot 
en skuffelse, men en svigten af sandhed og ret.

Det britiske kejserdømme er lige så meget muslimsk og hinduisk som kristent. Dets 
religiøse neutralitet er ikke en dyd, eller, hvis den er det, så ·er den tvunget af nødven
digheden. Så mægtigt et rige kunne ikke holdes sammen på andre betingelser. Derfor 

13 Dette sene tidspunkt: den 19. januar 1920.
14 Den forenede deputation: Deputationen bestod af Gandhi, Hakim Ajmal  Khan, Maulanas Abul Ka

lam Azad, Abdul Bari, Mohammad Ali og Shaukat Ali.
15 1852-1928, Herbert Henry Asquith, 1st Earl of Oxford and Asquith, Liberal engelsk politiker, premi

erminister 1908-1916, hvor han blev afløst af David Lloyd George.
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er britiske ministre forpligtet til  at beskytte muslimernes interesser i  samme grad 
som alle andres. Ja, de er, som muslimernes svar udtaler, forpligtet til at gøre fælles 
sag med dem. Hvad hjælper det, at Hans Excellence har fremført muslimernes krav 
for konferencen? Hvis sagen er tabt, har muslimerne ret til at mene, at England ikke 
har gjort sin pligt over for dem. Og vicekongens svar bekræfter, at denne opfattelse er 
rigtig. Når Hans Excellence siger, at Tyrkiet må lide, fordi det har sluttet sig til Cen
tralmagterne16, giver han kun udtryk for de engelske ministres mening. Derfor har vi 
samme håb som dem, der formulerede muslimernes svar, at Hans Majestæts ministre 
vil rette fejlene, om der er begået sådanne, og sikre en ordning, som kan tilfredsstille 
muslimsk følelse.

Hvad kræver da denne følelse? At kalifatet bevares; men at det stiller sådanne ga
rantier, som måtte være nødvendige til beskyttelse af de ikke-muslimske folk, der le
ver under tyrkisk herredømme; at kalifen beholder herredømmet over Arabien 17og de 
hellige steder, med en ordning der sikrer araberne selvstyre, om de måtte ønske det.

Det er næppe muligt at fremsætte kravet mere retfærdigt, end det er gjort. Det er et 
krav,  der  støtter  sig  på retfærdighed,  på britiske ministres  erklæringer og på den 
enstemmige  offentlige  mening  blandt  hinduer  og  muslimer.  Det  ville  være  mid
sommergalskab at afvise eller beskære et krav, der er således underbygget.

JALLIANWALA BAGH18.
(18. Februar 1920).

Der  var  en  slem  standsning  i  for
handlingerne om at købe denne Bagh19 
og  gøre  den  til  folkeeje;  men  takket 
være  pandit20 Madan  Mohan  Ma
laviya21,  Sanyasi  Swami  Shri  Shrad
dhanandas  og  de  lokale  lederes  be
stræbelser bliver den nu folkets ejen
dom, når den fulde købesum bliver be
talt i løbet af seks måneder regnet fra 
d. 6. ds. Købesummen er 536,000 rupi
er (ca. 686,000 kr.). Det beløb må altså 
skaffes til den fastsatte tid22.

Derfor må vi nærmere overveje, om 
det  er på sin  plads  at  foretage dette 
køb på folkets  vegne,  så meget mere 
som man i  oplyste  kredse  har  stillet 
sig skeptisk dertil.  Og når vi tænker 

16 Centralmagterne: Tysklands allierede under første verdenskrig.
17 Arabien: Jazirat-ul-Arab, Arabiens ø, som omfattede Syrien, Palæstina og Mesopotanien samt den 

arabiske halvø.
18 Jallianwala Bagh: Parken i Amritsar, hvor den britiske massakre fandt sted i januar 1919.
19 Bagh: Have, her mindehave eller mindepark.
20 Pandit: Lærd i sanskrit og i hinduismens love, religion, musik og filosofi.
21 1861-1946, Madan Mohan Malaviya,  indisk underviser, politiker og nationalist.
22 Mindesmærket for Jallianwala Bagh massakren: I 1923 købte mindesfondet grunden til projektet, 

der blev tegnet af den i Indien boende amerikanske arkitekt Benjamin  Polk (1916-2001). Mindes
mærket blev indviet den 13 april 1961.
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på Cawnpore mindesmærket23, undrer man sig ikke derover. Med al respekt for dem, 
der er imod det, kan jeg dog ikke lade være at sige, at hvis denne mindehave ikke var 
blevet erhvervet, havde det været en skamplet på vort folk. Har vi· råd til at glemme 
de fem hundrede mennesker - eller måske flere - som blev dræbt, skønt de ikke havde 
forbrudt sig hverken moralsk eller juridisk? Var de gået i døden bevidst og af fri vilje - 
var de i bevidstheden om deres uskyld blevet stående hvor de stod, uden at vige for il
den fra de halvtredsindstyve rifler24, da var de gået over i historien som helgener, hel
te og patrioter. Men selv således, som det nu var, blev det en tragedie af største natio
nale betydning. Et folk fødes gennem smerte og lidelse. Vi ville have mistet enhver ret 
til at blive regnet for et folk, om vi ikke havde æret mindet om dem, der i kampen for 
vor politiske frihed uden egen skyld mistede livet eller på anden måde kom til at lide. 
Vi var ikke i stand til at beskytte vore hjælpeløse landsmænd, da de ubarmhjertigt 
blev skudt ned. Om vi vil, kan vi undlade at tage hævn. Folket ville ikke tabe derved. 
Men skal vi, og har vi råd til at lade være med at holde mindet vedlige eller vise de ef
terladte, at vi tager del i deres lidelser derved, at vi rejser et nationalt gravmæle og 
således siger verden, at ved disse mænds død har enhver af os mistet kære slægtnin
ge? Hvis det nationale instinkt ikke betyder i det mindste så meget samfølelse, synes 
jeg ikke, det har nogen værdi. Jeg regner det for vor pligt at fortælle de ufødte slægter, 
at på vor vandring imod den sande frihed må vi være forberedte på at lide en uret som 
Jallianwala Bagh massakren. Vi må tage forholdsregler derimod, og vi må ikke søge li
delsen, men vi må være rede til at gå ind under den, om den atter skulle møde os. Jeg 
ville nødig, at vi skulle vige tilbage for vort nationale livs kamp. Det,  Amritsar-kon
gressen25 først og fremmest skulle sige os, var, at lidelserne i  Punjab ikke tog modet 
fra folket, men at folket tog dem som en selvfølge.

Nogle af os begik tåbelige fejlgreb, og uskyldige kom til at lide for dem. For fremti
den må vi søge at undgå fejlgreb; men til trods for vore bedste bestræbelser lykkes det 
os måske dog ikke at få alle til at tænke forstandigt. Derfor må vi være forberedt på, 
at uskyldige atter kan komme til at lide, og vi må sige til hele landet, at de og deres 
ikke skal blive glemt, men at mindet om dem, der uskyldigt lider døden, bliver betrag
tet som noget helligt, der er os betroet, og at de efterladte skal have ret til at se hen til 
folket om hjælp, hvis de trænger dertil. Det er det, mindesmærket først og fremmest 
skal sige. Og har ikke muslimernes blod blandet sig med hinduers og sikhers med 
sanatanier26 og samadjisters27? Mindesmærket skulle da være et nationalt tegn på en 
ærlig og stadig bestræbelse for at nå enhed imellem Indiens forskellige folkeelemen
ter. 

Men endnu har jeg ikke besvaret indvendingerne.

23 Cawnpore-mindesmærket. Under det indiske oprør i 1857, begik indiske soldater en massakre på om
kring 120 engelske kvinder og børn, der lev hakket til døde og kastet i en brønd for at skjule massa
kren, også andre massakrer på briter forekom under oprøret. Da Cawnpore-massakren blev opdaget 
førte den til omfattende britisk modterror mod soldater og civile i området. Indbyggerne i området 
blev senere tvunget til at betale 30.000 pund for mindesmærket.  

24 Ifølge Romain Rolland og andre var det maskingeværer, der blev anvendt under massakren.
25 Amritsar-kongressen: Den indiske nationalkongres årsmøde 29 december 1919 - 1. januar 1920. Se 

andet bind af Mine forsøg med sandheden, kapitel 37.
26 Sanatanier: Ortodokse hinduer.
27 Samadjister: Medlemmer af Arya Samaj, som ville have inderne tilbage til vedaens lære.
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 Vil mindesmærket ikke også holde bitterheden og uviljen i live? Det vil bero på 
dem, der står i spidsen for foretagendet. Og kender jeg dem ret, så ved jeg, at det alde
les ikke er deres hensigt. Og det var heller ikke den store forsamlings hensigt. Jeg vil 
ikke give nogen det indtryk, at der slet ingen bitterhed var; den var der, og der blev 
ikke lagt bånd på den på nogen måde. Men tanken med mindesmærket var ikke at 
give bitterheden udtryk.

Det er folkets ønske at glemme den, 
der  har  øvet  uretten,  og  det  må op
muntres  til  at  glemme ham og hans 
vanvid.  Hvad  general  Dyer28 gjorde, 
kan vi alle gøre, om vi har hans an
svarsløshed  og  hans  lejlighed  dertil. 
Det  er  menneskeligt  at  begå  fejl,  og 
det må betragtes som lige så menne
skeligt at tilgive, om da vi,  som selv 
fejler,  hellere  vil  have  tilgivelse  end 
lide straf og blive mindet om vore fejl. 
Det betyder heller ikke, at vi ikke kan 
bede om at få general Dyer afskediget. 
En afsindig kan man ikke beholde i en 
stilling,  i  hvilken  han kan gøre  sine 
medmennesker skade. Men ligesom vi 
ikke ville nære uvilje imod en vanvit
tig,  således  må  vi  heller  ikke  nære 
uvilje imod general  Dyer. Derfor ville 
jeg  fra  mindesmærket  udelukke  en
hver  tanke  om  bitterhed  og  uvilje, 
men betragte det som et helligt min
de, og betragte Jallianwala Bagh som 
et valfartssted, hvortil alle kan drage 
uden hensyn til klasse, trosbekendelse 
eller farve. Jeg ville bede englændere 
om at søge at forstå vore følelser i den
ne sag, bede dem give deres bidrag til 
mindesmærket og i overensstemmelse 
med ånden i den kongelige proklama
tion gøre fælles sag med os i vor stræben efter at genvinde national bevidsthed og nyde 
samme frihed, som de nyder under den fælles konstitution, samt virkeliggøre enheden 
mellem hinduer og muslimer, uden hvilken der ikke kan ske noget sandt fremskridt i 
Indien.

28 1864-1927, Brigadegeneral Reginald Dyer  var den kommanderende officer over de soldater som be
gik massakren i januar 1919. Calculated Inhumanity var konklusionen i Hunterkommissionens rap
port.
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DEN SJETTE APRIL OG DEN TRETTENDE APRIL.
(10. Marts 1920.)

Det er umuligt at glemme den sjette april, der vakte hele Indien til nyt liv, og den 
trettende april [1919], der ved udgydelsen af uskyldigt blod har gjort Punjab til et val
fartssted for hele Indien.

Den sjette april dannede begyndelsen til satyagraha. Man kan tage afstand fra ci
vilt29 lovbrud; men ingen kan tage afstand fra det centrale i læren om sandhed og kær
lighed eller ikkevold. Ved hjælp af satya i forbindelse med ahimsa kan man lægge ver
den for sin fod. Satyagraha er i sin kerne intet andet end indførelsen af sandhed og 
mildhed i det politiske d. v. s. det nationale liv. Og enten satyagraha løftet aflægges el
ler ikke, kan der ikke være tvivl om, at satyagraha ånden har gennemtrængt masser
ne. Det er i hvert fald min erfaring med tusinder af mennesker fra Punjab, som jeg har 
mødt på min rejse.

Den sjette april så også begyndelsen til en fast plan, der skulle føre til forening af 
hinduer og muslimer samt til selvstændighed. Det var den sjette april, som brød den 
ånd, der gennemtrængte Rowlatt-loven30, og dermed gjorde loven til et dødt bogstav.

Den trettende april blev ikke blot vidne til en rystende tragedie; men i denne trage
die flød hinduers og muslimers blod i en fælles strøm og beseglede deres pagt.

Hvorledes skal vi højtideligholde de dage, der minder os om disse to store nationale 
begivenheder?

Jeg vover at foreslå, at de, som vil det, helliger den forestående sjette april til faste 
og bøn, således at man afholder sig fra føde i fireogtyve timer og over hele Indien hol
der offentlige møder kl. 7 eftermiddag, hvor der bedes til Gud om, at Rowlatt loven må 
blive ophævet; der skal også gives udtryk for den nationale overbevisning, at der ikke 
vil blive fred i landet, før denne lover ophæves. Det er ikke nok, at loven er et dødt 
bogstav, thi enten er den en forhånelse eller også er den det ikke. Er den det, må loven 
ophæves. Og dersom loven bliver ophævet, før reformerne træder i kraft, da er det et 
tegn på venligt sindelag fra regeringens side.

Hele den uge, der begynder med den sjette, skal benyttes til et eller andet arbejde, 
som står i forbindelse med tragedien den trettende. Derfor vover jeg videre at foreslå, 
at den uge skal holdes fri til indsamling af gaver til mindesmærket på  Jallianwala 
Bagh; thi det må erindres, at der skal samles en million rupier. Hver enkelt landsby 
eller by kan samle ind efter sin egen plan og sikre sig imod bedrageri og urigtig anven
delse af pengene. Indsamlingen skal slutte om aftenen d. 12. april.

Den trettende april, denne dagenes dag, skal helliges til faste og bøn. På den må sin
det holdes fri for al uvilje og vrede. Vi vil gerne værne om de uskyldige dødes minde; 
men vi vil ikke mindes det onde i begivenheden. Folket vil vokse gennem beredvillig
hed til at ofre, ikke ved at forberede hævn.

På denne dag bør folket også tænke på massernes udskejelser og angre dem. Vi slut
ter ugen med møder over hele Indien, hvorved der vil blive fremsat resolutioner, som 
opfordrer regeringen, den engelske så vel som den indiske, til at tage virkningsfulde 
forholdsregler, så at en gentagelse af tragedien bliver umulig.

Endvidere vil jeg indtrængende opfordre til, at enhver i denne uge gør sit bedste for 
dybere end før personlig at leve sig ind i satyagraha ånden, forstå det, der skal bære 

29 Civil: Borgerlig, ikke militær.
30 Rowlatt-loven: Anarchical and Revolutionary Crimes Act, 1919, vedtaget 18. marts 1919 og trådte i 

kraft den 21. marts, gældende for tre år.
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enheden mellem hinduer og muslimer så vel som selvstændighed. For at betone enhe
den mellem hinduer og muslimer ville jeg råde til at holde fælles møder fredag den 12. 
april  kl.  7 eftermiddag, hvor det skal kræves, at kalifatspørgsmålet bliver afgjort i 
overensstemmelse med muslimernes retfærdige følelser.

Således skulle denne uge hjælpe til renselse, selvprøvelse, offer, streng disciplin, og 
blive et udtryk for dybe nationale følelser. Der bør ikke mærkes spor af bitterhed eller 
ubehersket tale; men der må være fuldkommen frygtløshed og fasthed.

Burde der ikke også være hartal den sjette og den trettende april? Dertil svarer jeg 
ubetinget nej.

Denne uge er en satyagraha uge for dem, der tror på sandhed og ikkevold. Den har
tal, som holdtes d. 6. april sidste år var en satyagraha hartal i den forstand, at den 
dannede indledningen til satyagraha.

Og skønt den var spontan af karakter, var den ikke helt fri for utilbørligt pres i løbet 
af dagen, idet man bad folk om ikke at bruge vogne, o. l. Derfor vil jeg slet ikke tilråde 
hartal i denne uge, der er bestemt til selvtugt og bodsøvelse. Desuden må hartal ikke 
gøres til noget dagligdags; den må kun bruges ved sjældne lejligheder.

Nu stoler jeg på, at alle partier og klasser vil finde udvej til fuldt at deltage i højtide
ligholdelsen af den nationale uge og gøre den til en begivenhed, der kan virke til sand 
og afgjort fremgang for den nationale vækkelse.

VOLD KONTRA IKKEVOLD.
(24. Marts 1920)

Kalifatdagen31 kom og gik. Den lykkedes fuldkomment og blev en afgjort triumf for 
satyagraha, d. v. s. ikke den del af programmet, der omfatter overtrædelse af loven, 
men sandhed og ikkevold.

Ingen hartal er nogen sinde holdt så frivilligt som denne, idet al agitation foregik in
den den 19. marts.

Det er et eksempel på beundringsværdig selvbeherskelse hos komiteen, at den ikke 
har opfordret fabriksarbejderne til at deltage. Komiteen32 fortjener den største ros for 
den dygtige ledelse og for, at den holdt så afgjort på frivillighed. Hvis folk vedbliver at 
vise en sådan disciplin og selvtugt, som tilfældet var den nittende, og dertil føjer et 
lige så stort mål af selvopofrelsens ånd, så kan intet hindre vort håb for kalifatet i at 
gå i opfyldelse.

For et år siden ville ingen have troet på muligheden af, at det fanatiske element 
blandt muslimer kunne have holdt fred, når det gjaldt et livsspørgsmål for dem, og det 
tilmed på en dag, hvor de løse og urolige elementer ikke havde noget arbejde. Men der 
kan ikke være ørkesløshed, hvor der er bøn. Alle var enige om ikke at strides og ikke 
blive vrede, men at bede om, at det rette måtte ske. Det er sandt nok, at ikke alle bad; 
men bønnens ånd var til stede og havde magten over folk i stedet for hævnens, vre
dens og ophidselsens ånd, og således gik det til, at vi havde den forbavsende oplevelse, 
at hartal-dagen forløb som en ganske almindelig dag, på hvilken alle venter, at alt 
skal gå fredeligt til. Det vældige møde i Bombay, som besøgtes af omtrent tredive tu
sinde mennesker, var et syn vel værd at se. Disse tusinder af ansigter var præget af 
fasthed, mens de lyttede til talerne; men alt forløb uden håndklap eller andre over
strømmende bifaldsytringer. De ledere, som har haft alle ordningerne i deres hånd. 

31 Kalifatdagen: 19. marts.
32 Komiteen: Kalifatkomiteen i Bombay.
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fortjener den varmeste tak, fordi de ved vore møder har indført svundne tiders ro og 
stilhed, beslutsomhed og orden i stedet for den nymodens forvirring, ophidselse og uor
den. Ad denne vej udvikles netop de egenskaber, som fører til satyagraha; den anden 
vej fører uvægerlig til vold. Og det, som både det vældige møde og den usædvanlig vel
lykkede hartal udtrykte, var ikke vold, men det modsatte. Det er mit håb, at autorite
terne ikke vil misforstå situationen. De vil sikkert forstå den beundringsværdige ånd, 
der præger resolutionen - en resolution, som i hvert fald efter min mening, ingen kan 
tage afstand fra, om han da elsker dette land eller det britiske rige. Det er også mit 
håb, at de vil forstå bevægelsens ånd ud fra den måde, hvorpå den udfolder sig. Jeg 
håber, at den eksemplariske tålmodighed, selvbeherskelse og orden, som vokser frem i 
vor kreds, må virke med den vægt, den fortjener, og vise den engelske regering, at 
mens der er denne beundringsværdige fred i vort land, er der dog bag den en alvorlig 
beslutning om ikke at betragte et nej som et gyldigt svar. Jeg håber, at regeringen 
ikke vil gentage sin synd fra april sidste år og gøre sig et falsk håb om ved tyranni at 
sejre over den ukuelige ånd, der er vokset frem, og som vil lide alt undtagen ydmygel
ser, vanære og nederlag.

Man må dybt beklage, at en så anset sammenslutning som Den »liberale liga33« så 
hastigt og på forhånd har fordømt vor hartal. Et folk, der er så nedbøjet af sorg, og 
som sandsynligvis snart vil lide skuffelse, må have adgang til at udtrykke sine følelser 
på en sømmelig måde. Endnu for kort tid siden var vi bange for at tale og skrive om 
det, vi tænkte; derfor var det, at vore følelser gemte sig hen og fik en ilde lugt, så snart 
den offentlige menings skarpe sol og friske luft ikke kunne nå dem. Det er årsagen til, 
at vi havde en hemmelig revolutionær bevægelse. Nu ser det Gud være lovet ud til, at 
den onde tid ligger bag os; vi tør frit tænke, tale og skrive, uden frygt, men under det 
ansvar, som fuld åbenhed lægger på mennesker. Jeg appellerer til Den liberale ligas 
medlemmer og til sådanne, som sammen med dem mener at kunne anerkende dette, 
og som foretrækker mod for ængstelig forsigtighed. Hvis De vil være med til at samle 
de utallige kraftkilder, der daglig bliver til, og anvende dem til folkets højnelse, hvis 
De vil have det privilegium at tage del i den nye fødselsveer, da må De ikke overse ti
dens tegn eller fornægte den yngre generations fremskridt,  De må ikke med Deres 
kulde afsvide dens brændende håb og stræben; nej, De bør stille Dem i spidsen for den 
voksende flok af unge, begejstrede, selvopofrende vovehalse. Føl med dem, lad jeres 
hjerter banke i takt med deres, påvirk dem, thi de kan tage imod fornuft og påvirkes 
af en appel til deres hjerter - så får de en veldisciplineret skare, som lyder, når fædre
landet kalder. Men føler de, at ingen tager sig af dem, og at de ældre ikke med tål
modighed vil høre på, hvad de trænger til, og ikke vil give dem en håndsrækning, da 
kan de fortvivle, og fortvivlelsen kan føre til desperation og en alt ødelæggende kata
strofe. Jeg kender ikke nogen tid, der i samme grad som vor har været egnet til at lede 
Indien til satyagraha - ordet behøver ikke absolut at betyde overtrædelse af lovene, 
men sandhed og ikkevold - satyagraha, der aldrig fører til nederlag, og som, hvis der 
begås fejl, kun skader de skyldige.

33 Den liberale Liga: Parti som støttede den britiske regering i Indien.
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