
Suman Khanna Aggarwal: The Science of Peace  
En bok om Mahatma Gandhis ickevåldsfilosofi och praktik 
 
Professor Suman Khanna Aggarwal har använt en stor del av sitt 
yrkesverksamma liv i New Delhi till att undervisa vid sitt universitet och leda 
workshops över hela världen om Mahatma Gandhis liv och icke-våldskamp för 
Indiens självständighet och för förbättring av förtryckta människors 
livssituation. Hon har nu avslutat sin bana genom att skriva en bok som innebär 
ett slags testamente med fördjupad beskrivning av Gandhis liv och 
samhällsfilosofi: The Science of Peace. Den är utformad som en slags 
självhjälpsbok för dem som vill medverka i ickevåldsaktioner och bör även 
kunna fungera som handbok vid kurser i freds-och konfliktkunskap. 
 
Suman Aggarwal vill liksom Gandhi se kunskap om ickevåldslig 
konflikthantering och sådan kamp mot orättvisor som en vetenskap. Hon 
citerar upprepade gånger Gandhis ord: The Law of Nonviolence, which is the 
Law of Love is the Law of our Species.” Boken vill visa på Gandhi som en 
förebild som med kärlek och medkänsla kämpar mot det onda han ser omkring 
sig. Den visar på historiska erfarenheter av att sådan ickevåldskamp är den 
långsiktigt mest effektfulla. 
 
Utöver hur Gandhi lyckades åstadkomma Indiens självständighet visar boken på 
Martin Luther Kings framgångsrika kamp för de svartas rättigheter i USA. 
Gandhi byggde på begreppet Ahimsa som ursprungligen betydde ”icke döda” 
och vidgade det till att omfatta alla ickevåldsmetoder som bygger på kärlek till 
alla människor. Här hänvisade Gandhi till Jesu budskap: Älska alla människor 
och vänd andra kinden till om du blir slagen. 
 
Gandhi skapade för sin ickevåldskamp med civil olydnad begreppet Satyagraha 
där Satya betyder sanning och agraha hålla fast, insistera. Han ville hellre ha 
detta ord än det tidigare använda begreppet passivt motstånd, därför att vad 
som skedde var allt annat än passivt. De som deltog var alltid beredda att ta sitt 
straff, och Gandhi själv använde fastor för att påverka motståndarnas 
samveten. Men han indelade ickevåldskampen i två olikas typer: 

• Ickevåldskamp som medel att nå resultat och  
• Ickevåldskamp som både mål och medel och som en absolut princip. 

Den första kallade han ickevåld för de svaga och den andra Ickevåld för de 
starka och modiga. Och det var en sådan kamp han ville föra. 
 



Gandhis hela liv var ett sökande efter sanning. Han skilde på relativ sanning 
som man kunde kompromissa om och absolut sanning som han kände kom från 
Gud. Han sade: Gud är Sanning men också: Sanningen är Gud. Sin självbiografi 
kallade han Mina experiment med sanningen.  
 
Gandhi kände att kärleken till människor krävde kamp mot orättvisor. Men han 
var noga med att framhålla att denna kamp riktade sig mot det onda och inte 
mot de personer som stod för det onda! En viktig del av ickevåldskampen 
bestod i ohörsamhetskampanjer och civil olydnad. Han menade att det fanns 
något gott hos varje människa och att han genom att visa sig kärleksfull kunde 
påverka alla människors samveten. 
 
Boken exemplifierar Gandhis Satyagraha med Saltmarschen 1930. England 
hade skaffat sig monopol på framställning av salt som var en viktig vara för alla 
indier. Man hade också infört en obligatorisk skatt på salt. Gandhi fann denna 
saltskatt orättvis och organiserade en 24 dagar lång marsch från det inre av 
landet fram till kusten, där Gandhi framställde salt. Han häktades då och sattes 
i fängelse. För att stödja Gandhi organiserades omfattande 
ohörsamhetskampanjer och han släpptes till slut efter omkring ett år. Man kan 
säga att denna Saltmarsch fick så stora verkningar att Indien med dess då 500 
miljoner invånare kom att bli en nation. Men det dröjde ända till 1947 innan 
självständighet uppnåddes, då det blev blodiga sammanstötningar mellan 
hinduer och muslimer med delning av i två stater, Indien och Pakistan. Detta 
stred mot allt Gandhi hade önskat och gjorde honom mycket olycklig. Han 
mördades av en hinduisk nationalist året därpå, 1948. 
 
Boken beskriver utförligt och engagerande hur politiska, moraliska och religiösa 
inslag samverkade i Gandhis ickevåldskamp. Den berättar också hur han 
skapade en fredsarmé, Shanti Sena, med volontärer som bosatte sig i byar där 
det var konflikter framför allt mellan muslimer och hinduer och kunde 
förhindra upplopp och andra våldsamheter. 
 
Avslutningsvis redogör Suman Aggarwal för hur Gandhis ickevåldsmetoder 
efterhand har anammats allt mer ute i världen med många inslag av vad man 
kallar Civilian-based Defense. Hon redovisar också egna förslag som utarbetats 
vid hennes internationella workshops. Ett sådant förslag är att det borde bli 
obligatoriskt att komplettera det militära försvaret med ett ickevåldsförsvar 
och att ungdomar som ska göra värnplikt borde kunna få välja om de skulle vilja 



deltaga i kurser för att förbereda ickevåldsförsvar. Hon föreslår också att man 
vid betalning av skatt skulle kunna begära att den del som beräknades  gå till 
militära försvaret skulle kunna öronmärkas för ickevåldsförsvar. Det kan också 
vara värt att nämna att författaren i New Delhi varit med att skapa en 
organisation Shanti Sahyog International, Center for Peace and Conflict 
Resolution, 
 
Boken är med mängder av väl valda citat från Gandhis skrifter en inspirerande 
läsning för var och en som oroar sig för världens framtid med den förlitan som 
många har på våld och hot om våld vid lösande av konflikter. 
 
Boken kan köpas på Amazon och kan där hittas på  
 https://www.amazon.es/dp/B083XXR1N9 EUROPE 
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Tidigare styrelseledamot i nu nerlagda Sveriges Lärare för Fred. 

Se också nuvarande hemsida www.laraforfred.se.  

 
 
 

 


