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Mohandas Gandhi förverkligade ett befriande ickevåld. Han och många andra experimenterade med
jämlika ickevåldssamhällen som ashrams. De utvecklade nya befriande praktiker som satyagraha och
ickevåldsträning. De ingrep i förtryck och våld genom civil olydnad.
Här i nord och väst fortsätter olika grupper att utveckla Gandhis befriande ickevåld.
Kvinnofredslägren i USA och England under åttio- och nittiotalet är tydliga exempel. Ett annat
exempel är de anarkistiska Cahtolic Worker kommuniteterna runt om i världen som både ger
husrum till flyktingar och hemlösa och som samtidigt använder civil olydnad för att ta bort orsakerna
till flykt och hemlöshet.

Liberalt och individualistiskt ickevåld
Gandhis ickevåld är befrielse, men minst lika vanligt, kanske ännu vanligare, är att i nord omvandla
ickevåld till en form av liberalism. Det liberala ickevåldet fokuserar gärna på individen; på
individuella livsstilar och attityder; på tolerant mångfald. Ickevåldet förvandlas i den här traditionen
från politisk befrielse till verktyg för personlig utveckling.
Gandhis olydiga ickevåld möter motstånd. Motstånd möter motstånd. Det innebär fängelse,
förföljelse och lidande för deltagarna. Civil olydnad är mycket en kamp mot rädslan för att bli
bestraffad, rädslan för de hot som gör oss lydiga. Att göra sig sårbar är hur ickevåld ingriper i makt
och förtryck. Idag utvecklar queerfeminister som Judith Butler sårbarhetspolitik som ligger nära
Gandhis ickevåld.

Individen själv blir huvudperson
Istället för att göra sig sårbar och riskera lidande blir det liberala ickevåld istället stimulerande. Det
blir ytterligare ett sätt att ladda batterierna. Detta genomförs med hjälp av bland annat Aha!övningar, värderingsövningar och tankeväckande föredrag.
Individen, individens livsstil, individens medvetande och individens rättigheter blir huvudpersoner i
det liberala ickevåldet. Lite motsägelsefullt görs gärna individen samtidigt till åhörare, publik och
mottagare genom karismatiska föredrag och utskick. “Det är viktigt att individen blir medveten om
maktproblemen i världen.” Bara individen blir medveten så befrias världen.
Det liberala ickevåldet gör oss till atomer. Det brukar jag kalla politisk individualism. Men
atomisering är kanske ett bättre begrepp faktiskt. Politisk individualism blir en antipolitik ifall vi
förstår politik som gemensamma beslut och lösningar.
Politisk individualism, liberalt ickevåld, belastar individen med det vi borde lösa tillsammans.
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Fler texter kring Gandhi
Vad är ickevåld? – Stellan Vinthagen & Mohandas Gandhi
Befrielse trappar upp olydnaden – Gandhi
Civil olydnad och ickevåld behöver tränas och läras
Vad är civil olydnad?
Mahatma neutraliserar Mohandas Gandhi
Trappa upp sårbarheten – inte provokationen
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Kläder gör motstånd – Gandhis dhoti & khadi
Civil olydnad är att misslyckas: Fromm
Från uppfinning till innovation
När rättigheter legitimerar makt
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