
Saltmarschen på väg mot havet

Fira  modet!

Polisen attackerar Saltmarschen i fi lmen Gandh

Den 12 mars 1930 startade Gandhi  med 78 
anhängare ut på den 380 km långa vandringen 
från Sabarmathi Ashram till Dandi vid kusten. 
De hade som mål att protestera mot skatten på 
salt genom att bryta mot engelsmännens monopol 
på saltutvinning. Skatten drabbade de fattiga 
särskilt hårt. Fler och fl er slöt upp på vägen, 
inte minst kvinnor. Över hela Indien startade en 
civil olydnadskampanj. 390 byledare avgick från 
sina poster. Människor var beredda för att gå till 
konfrontation med ickevåld och civil olydnad mot 
det brittiska överväldet. Många hade förberett 
sig väl på den väg mot sanning genom styrka 
som kallades Satyagraha. Nu skulle  britternas 
makt över sinnena och Indien övervinnas. Den 
6 april kom tusentals människor ner till stranden 
och lagbrottet skedde.

”Det är alarmerande och gör 
en även illamående att se 
Hr. Gandhi, en uppviglande 
advokat, som nu uppträder 
som fakir av en sort som är 
välkänd i Öst, kliva halv-
naken upp för trappan till 
vicekungens palats, medan 
han fortfarande organiserar 
och leder en uppstudsig 
kampanj för civil olydnad, 
för ett samtal på jämbördig 
fot med representanten för 
Imperiets kung.” 
 
     

Churchill

Samling på kvällen 5 april inför Saltmarschens ankomst till stranden.

Saltmarsch 2005
I Indien fi ras att det är 75 år sedan Saltmarschen med att gå samma väg 
för fred, rättvisa och frihet. Marschen vänder sig mot hindunationalismens 
etniska våld. Du hittar mer information på www.saltmarch.org.in

I Norden
I Danmark, Finland och Sverige fi ras Saltmarschen med 
aktiviteter som denna utställning. Du kan hitta mer information på 
www.folkrorelser.nu/saltmarschen

Vi vann – 
1930 när Saltmarschen i Indien blev början på slutet 
för det brittiska kolonialväldet och inspiration för 
världens solidaritetsrörelser. 

Men våra motståndare kom igen – 
antingen därför att de inte vågar tro på att en annan 
värld är möjlig eller bara därför att de önskar 
behålla sina privilegier. 

Nu försöker de spela ut oss mot 
varandra – genom att omtolka historien om 
Saltmarschen, så många tror att Gandhi stod för 
passivt motstånd och att reform och revolution 
är motsatta varandra. 

Men vi tar Gandhi tillbaka! 
Han gick in för direkt aktion och var kritisk 
mot dem som använde tanken om ickevåld 

Saltmarschdeltagare samlar salt på stranden vid Dandi 6 april 1930

Salt
Många marschdeltagare fängslades. I hela Indien 
sattes 100.000 som gjort och distribuerat salt i fängelse. 
Men snart tillverkade åter hundratusen till indier salt 
själva från havet och handeln med det ”illegala” saltet 
blev okontrollbart för britterna. Denna betoning av 
självtillit kallade Gandhi konstruktiva handlingar. En 
av de viktigaste  handlingarna för att skapa självtillit 
var att spinna sitt eget garn och göra sina egna kläder i 

byarna. Konstruktiva handlingar 
var lika viktiga som motstånd mot 
förtryck. Tillsammans gav det 
resultat. Gandhi bjöds in för samtal 
med vicekungen. Britternas makt 
var bruten och marken var jämnad 
för  självständighet 1947.

Självtillit

Aktivister gör salt i Dandi 
1930

Kolonialismen
Det Saltmarschen sökte göra var att få ett 
slut på kolonialismen. Europeernas militära 
överlägsenhet hade gjrot det omöjligt under 
hela 1800-talet att stå emot dem. Alla tvingades 
att anpassa sig till den handel som européerna 
krävde skulle ske så att de själva blev rika och 
andra förslavade.

När Kina försökte stoppa handeln med opium 
startade britterna ett krig som påtvingade Kina 
knarket. När Indien gjorde uppror 1857 mördades 
2 miljoner indier som straff. Miljontals männis-
kor från Afrika fördes till slaveri. Även Norden 
deltog i slavhandeln. Danmark var en av de mest 
aktiva staterna som med norska skeppsfartens 
hjälp tjänade stora pengar. Även svenskarna 
deltog. De danska skrivna lagarna för att kväsa 

svarta slavar var de hårdaste i hela världen. Glö-
dande spett stöttes upp i anus in i ändtarmen på sla-
var som förbrutit sig mot Danmarks självpåtagna 
rätt att behandla dem som varor. 

I-hjälpen långt större 
än u-hjälpen
Idag fortsätter utsugningen av tredje världen. 
Genom räntor på skulder, patent på gener, stöld av 
biologisk kunskap och orättvis handel tillskansar 
sig de industrialiserade länderna mycket mer 
i i-hjälp än de ger i u-hjälp. De rika länderna 
fortsätter beskatta Syd på liknande sätt som under 

Aktivister gör salt

Indiska 
folkrörelser har 
spelat en stor roll 
för hela världens 
befrielse från 
kolonialt förtryck 
och för kampen för 
miljön och global 
rättvisa.
 
Redan för 2.500 
år sedan växte 
jainismen och 
buddhismen fram 
som protest mot 
den tidens makt-
fullkomliga elit 
och bristande respekt för allt levande. 1885 star-
tade världens första antikoloniala organisation, 
Indiska nationalkongressen. Det blev inledningen 
till en långvarig och framgångsrik befrielsekamp 

med Saltmarschen 
som en höjdpunkt.
 
Betoningen på 
självtillit och 
frivillighet blev 
snabbt en inspi-
rationskälla för 
solidarietsrörelser 
i hela världen. 
Inte minst för 
den framväxande 
internationella 
arbetsläger-
rörelsen som 
med början på 
1930-talet och 

med kraft från 1960 verkade i hela världen.
 
Till  skillnad från fl era andra länder där 
befrielserörelser kommit till makten  har 

folkrörelserna 
i Indien 
fortsatt verka 
självständigt, 
inte sällan i 
opposition till 
statsmakten 
och ofta med 
Gandhi som 
inspirationskälla. 
Ur kvinnornas 
nykterhetsrörelse 
i Himalaya växte 
trädkramar-
rörelsen fram 
1973 med hjälp 
av den tillit till 
sig själva kvinnorna skaffat sig när de bekämpat 
männens spritmissbruk. 1988 bytte folkrörelsen 
mot utbyggnad av Narmada-fl oden taktik. 
Istället för att påverka politiker gick man till 

direkt aktion 
och ockuperade 
de byar där man 
bodde som skulle 
sättas under vatten. 
Till slut lyckades 
man tvinga 
Världsbanken att 
ta tillbaka lån till 
damm-projektet. 
 
    1993 
demonstrerade 
500.000 
småbrukare 
i Karnataka i 
Indien mot WTO 

och storföretagens krav på rätt till patent på liv. 
Karnataka-bönderna och den indiska nationella 
folkrörelse-alliansen blev sedan pådrivande i att 
bilda Peoples´ Global Action against ”Free” Trade 

Saltmarschen 1930
2005 Reclaim

 Gandhi 

En utställning om 
mod, självtillit och 

solidaritet

Saltfötter på stranden vid Dandi 2002. Foto Jan Öberg

Folkrörelser 
kan förändra 

världen

Mer information om Saltmarschen 
och folkrörelser på: 

www.folkrorelser.nu/saltmarschen

Denna utställning är gjord 

Folkrörelsestudiegruppen

”There is enough for everyone s̓ 
need, but not enough for 
everyone s̓ greed”

Gandhi

Ett långvarigt samarbete mellan folkrörelser 
i Indien och Finland har lett till bildandet av 
Vasudhaiva Kutumbakam – Demokratiforum. 
’Världen är en familj’ betyder Vasudhaiva 
Kutumbakam på sanskrit.

VK Seminarium på Asia Social Forum om demokrati i Nepal

Vasudhaiva Kutumbakan är ett långsiktigt 
initiativ. Nu söker man arbeta med de 

utmaningar som på senaste tid orsakats av 
globaliseringen - hejda avpolitiseringen och stärka 
det demokratiska deltagandet och infl ytandet 
på alla nivåer från det lokala till det globala; 
hejda den fascism, rasism, främligsfi entlighet 
och våldsbenägna identitetspolitik som gror i 
nyliberalismens grumliga bakvatten; avvärja 
marknadsfundamentalism och bryta den 
nyliberala hegemonin och förbättra alla 
individers säkerhet genom att främja en 
samarbetsbottnad säkerhetspolitik. Målet är att 
bidra till en ny hegemoni för demokrati och 
solidaritetsvärden världen över.
 
Rörelsen strävar inte till att själv förverkliga 
kampanjer utan syftar till att initiera pro-aktiva 
politiska processer som främjar samarbete mellan 
individer, rörelser, partier och organisationer för en 
omfattande demokratipolitik.

Global strategi
I Mumbai i Indien 2004 möttes folkrörelser från 
hela världen när World Social Forum för första 
gången hölls utanför Brasilien. Det innebar en 
demokratisering av folkrörelsesamarbetet och ett 
större erkännande av mångfald. Mer än någonsin 
tidigare öppnades WSF för nya förtryckta grupper 
och utsattes för en kritisk granskning både inifrån 
bland organisatörerna själva och utifrån. Det 
har gjort WSF betydligt mer öppet och möjligt 
att diskutera. Samtidigt organiserades Mumbai 

Resistance av hundratals folkrörelser och partier 

varav fl era var utestängda från WSF som alternativ 
för de som önskade en mer radikal kamp mot 
imperialismen. Vasudhaiva Kutumbakam med 
rötter i Finland och Indien ordnade ett alternativt 
möte för dialog mellan folkrörelser och partier då 
partier också är utestängda från WSF.  Inte minst 
folkrörelser inspirerade av Gandhi verkar för 
samarbete mellan både de som deltar i WSF och 

igenom i verkligheten. Oron och oordningen är ännu 
mest av lokal karaktär. 

I de lokala oroligheter och krig som ofta defi nieras 
som etniska och religiösa är de första offren även 
offer för globala villkor. Men denna oordning riskerar 
att gripa mer och mer omkring sig och hota den 
nuvarande globala regimen. 

En kamp för livet och för jorden

I desintegrationen, marginaliseringen och utstötningen av 
enorma befolkningsgrupper i världen skapas grogrund för 
nya röster. I ett virrvarr av frågor och svar ljuder dessa 
röster, en kakafoni av religiös väckelse och fundamenta-
lism, av jordockupation och djävulsutdrivning, av orkestrar 
och organisationer, av uppståndelse och uppgivenhet, 
av magi och migration, av kriminalitet och karneval, av 
missbruk och misär, av salsa och saltmarsch. 

Det är en här, endast beväpnad med livet, människans 
korta liv, ett motstånd som inte alltid syns men alltid 
är i rörelse. En styrka som är förvirrande för makten 
och besvärlig för makten, oförståelig, tyngande och 
omkostningskrävande f ör den. 

Motståndet har inget centrum, ingen ledande instans, ingen 
entydig organisationsprincip. Det är i stället dess skillnader 
och dess mångfaldighet som avspeglas i de otaliga 

positioner varifrån makten utmanas p å lokal, nationell, 
regional och global nivå. 
Det är en kamp om jorden, om vattnet och om luften. 
En kamp för livet och f ör jorden mot kapitalets expro-
piering av jord och liv.

Här kommer makten att lära känna sin sårbarhet. Här 
kommer motståndet att lära känna maktens sårbarhet 
men också sin egen, i en hittintills osedd och oförutsägbar 
global l äroprocess.

Saltet samlas upp. havet salt och jordens salt. Salt-
marschen fi nner sin väg. 
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En motståndsrörelse växer fram

Det är nu 75 år sedan Gandhi började gå mot havet 
för att samla salt. På vägen följdes han av fl er och fl er 
människor. Det brittiska imperiet hade lagt skatt på saltet 
och förhindrade de fattiga att fortsätta utvinna det. Gandhi 
och hans anhängare trotsade förbudet och gick mot havet 
för att samla upp saltet. Detta salt blev början till slutet 
för det brittiska imperiet. 

Än idag går den nya saltmarschens anhängare genom värl-
den. En motståndsrörelse växer fram, mer och mer global 
till sin form: Utan den skulle teman som global rättvisa, 
miljöförstöring och det globala kapitalets underminering av 
våra livsvillkor inte vara så levande som de är idag. 
Motståndsrörelsen ifrågasätter ett världsystem som 
är historiskt unikt såväl i sitt omfång och sin makt. 
En civilisation som är unik både i sin ojämlikhet och 
sin resursförbrukning, men också i sin kunskap och 
medvetenhet om detta. 

Klyftorna i världen är idag så djupa att de kan betraktas 
som global apartheid. Det förtryck och den begränsning 
av tillgången till livsviktiga resurser för fl ertalet av 
befolkningen som apartheidsystemet innebar är idag 
upplyft på ett globalt plan.

Att underminera makten

Privatiseringar och nedskärningar av gemensamma tillgångar 
och resurser är något som har tilltagit de senaste årtiondena 
både i rika och fattiga länder. Den oppositionella rörelsen 
är idag en internationell rörelse riktad mot internationella 
ekonomiska strukturer. Men det är också på varje plats en 
lokal rörelse med välfärdskramare och trädkramare i många 
länder. Uppgiften för den internationella rörelsen är att un-
derminera den nuvarande ordningens legitimitet och makt. 
Det är vägen till havet; det är saltmarschen idag. 

I Gandhis icke-våldsliga konfrontation med makten avslöjas 
maktens våld, som i en fortlöpande process underminerar 
sig själv. Det omfattande maktutövandet bidrar till maktens 
egen tilltagande demoralisering. 
När motståndet påverkar den bestående ordningen på ett 
sådant sätt att det skapas inre oro kommer reaktionerna 
med försök att kriminalisera det. Så var också fallet under 
Gandhis konfrontation med makten: batongslag och fängs-
landen. Men idag har kriminaliseringen av sociala protester 
både till stor del sk ärpts och internationaliserats. 

Från välfärdsstat till säkerhetstat

Terroristlagarna och ”kriget mot terrorn” är den 
nuvarande slutpunkten i en process som har pågått i 
åtskilliga år. I stigande grad viker de socialdemoktratiska 
eller social-liberala välfärdssamhällena för den nylibe-
rala säkerhetsstaten och illustrerar därmed den förda 
reformpolitikens sårbarhet. 

Sociala och politiska lösningar har trängts i bakgrunden till 
förmån för modeller som bygger på maktutövning, krimina-
lisering, ökat utmätande av straff, utvidgande av polisens 
befogenheter och inskränkningar i medborgarnas skydd 
gentemot staternas säkerhetspolitiska intressen. 

Den social-liberala reformmodellen ger vika för öppet tvång 
och maktanvändning och i sista hand för militär makt, för 
krig och ockupation. Danmark är idag ett land som villigt 
deltar i en krigskoalition med utsikt till fl er krig. Sverige 
är genom sin omfattande vapenexport starkt integrerat i 
krigens omättliga marknad. 

I dessa tider har motståndsrörelser från ockuperade 
områden, av förföljda minoriteter och från samhällen 
präglade av avgrundsdjupa orättvisor och statligt 
godtycke stämplats som terroristiska. I dagens läge skulle 
Gandhis konfrontativa strategi utan tvivel hamna innanf 
ör en sådan defi nition. 

Detta innebär att terrroristlagarna och det så kallade 
”kriget mot terrorn” är ett krig som till slut också riktar 
sig mot det folkliga motståndet mot en global ekonomisk 
politik som i så många länder i världen betyder ökad mar-
ginalisering, växande oro och motstånd. Terroristlagarna 
och ”kriget mot terrorn” är den disciplineringsform, som 
understödjer den påtvingade marknadsliberalisering som 
idag är kapitalismens globala ekonomiska ordning. 

Också i den internationella biståndspolitiken vinner de 
säkerhetspolitiska hänsynen över politiska och sociala lös-
ningsmodeller. I en rörelse bort ifrån en tidigare humanitär 
ideologi är den internationella biståndspolitiken nu i mindre 
grad inriktad på fattigdomsbekämpning och i högre grad på 
bekämpning av de fattigas uppror. De fattigas potential som 
terroristhot har ryckt i f örgrunden. 

Överlevandets mirakel

Lösningen för samhället idag är inte en återgång till 
gamla föreställningar om grundläggande värden. I stället 
behövs en radikal humanisering av de globala ekonomiska 
processer där utstötta och marginaliserade individer 
och kulturer integreras i ett demokratiskt och ekologiskt 
hållbart världssamhälle. 

Den globala motståndsrörelsen består av människor som 
till synes krossats av makten, gjorts hemlösa, tystats och 
fördrivits, rättslösa, förvirrade och förtvivlade , i kamp för 
att h ålla ihop vardagen och livet. 

Det är småbönder som ännu klänger sig fast vid jorden. 
Det är de jordlösa och fördrivna som i miljoner strömmar 
till slumstäderna, till eländets metropoler, där överlevandet 
är ett dagligt mirakel. Här fi nns maktens motpol. Här 
är det kapitalistiska ackumulationstvångets avigsida, 
att vara ber övad allt. 

De gick   mot havet för att samla 
Manifest från Saltmarschkommittén 2005

4. 1990 – 2005 Global demokrati
1990 var den indiska kritiken mot den rådande 
västerländska utvecklingsmodellen viktig 
för nordiska miljö- och solidaritetsorganisa
tioner som kritiserade storföretagens ökade 

infl ytande över FN 
 Demonstranter för offentlig sektor och miljö vid 
EU-toppmötet i Göteborg

och global politik. Indiska folkrörelser var 
på-drivande bakom Peoples´ Global Action vilket 
bidrog till bildandet av Nordic Anti-Capitalist 
Network som bygger på PGA:s principer. I Seattle 
1999, Göteborg 2001 och på många andra håll 

med den indiska betoningen på konfront-ation 
med ickevåld och civil olydnad som främsta 
medel i kampen mot storföretagen, WTO, 
Världsbanken och IMF. PGA startade sedan 
globala aktionsdagar i hela världen. Detta bidrog 
till uppsvinget för den globala rättviserörelsen. 
De kvinnliga indiska aktivisterna Arundhati Roy, 
Medha Patkar och Vandana Shiva fortsätter att 
vara pådrivande i folkrörelsernas internationella 

2. 1948 – 1969 Fred
Det kalla kriget mellan USA och Sovjet bröt ut 
på allvar 1948 vilket skapade stora hinder för 
folkrörelser i hela världen. I liten skala startade 
Världsmedborgarna i Sverige 1949 inspirerade 
inte minst av Gandhi. På 1960-talet blev 
Världsmedborgaraktivisterna ledande i kampen 
på gatorna mot USA:s och Sovjets atomvapen 
och senare i aktioner mot USA:s krig i Vietnam. I 
England startade stora marscher mot atombomben 
och aktioner på 1950-talet inspirerade av Gandhis 
ickevålds-strategi. De spreds till Island och 
Danmark 1960, Sverige 1961 och Norge och 

Atommarsch mot Kefl avikbasen på Island 

Boforsskandalen
Storföretagen mutar sig fram för att sälja sina 
varor. I Indien är Bofors allmänt känt som ett 
svenskt företag som mutade till sig en stororder 
på 8 miljarder kronor för att sälja kanoner. Den 
oberoende indiska pressen avslöjades skandalen. 
Än idag är Bofors ett skällsord i Indien. På fotot 
ovan vilar sig demonstranter under Asia Social 
Forum som protesterar mot storföretagens makt. På 
den svarta banderollen ingår Bofors som ett av de 
bolag man vänder sig mot.   Deltagare på World Social Forum i Mumbai 2004

Reclaim Gandhi
Det är dags att återta Gandhi.  Idag fi nns det 
risk för att Gandhi håller på att förvandlas till 
ett verktyg för de som vill sprida passivitet. 
Skyms hans uppmaning till konfrontation med 
förtryckande system undan till fördel för ett 
systemanpassat passivt motstånd? 
 
Vi som tagit initiativ till Saltmarschjubiléet i 
Norden ser det som viktigt att Gandhis uppmaning 
till mod och radikal kamp mot förtryckande 
samhällssystem tas tillvara. Mot en syn på Gandhi 
som en superhjälte som kräver av alla oavsett 
situation att de avstår från att försvara sig med våld 
vill vi sätta in honom i sitt sociala och historiska 
sammanhang. 
 
Den systemkritik som Gandhi arbetade för 
innefattade inte bara en befrielse från utländska 
förtryckare. Den innebar också bredare 
systemkritik och konstruktiva program för 
förändring. 

 Det fi nns också kritik av 
Gandhi och den indiska ickevålds-rörelsen. 
Kamp mot socialt förtryck i ett klass- eller 
kastsamhälle blir ibland underordnad behovet 
av konsensus i en gemensam kamp mot en 
främmande makt. Men det spännande med Gandhi 

Demonstranter mot tvångsförfl yttning i Mumbai 2004

Antirasism Ickevåld 
Den indiska befrielserörelsen använde sig av konfrontativt 
ickevåld i form av direkt aktion som inte riktar sig 
mot motparten som person men mot de förtryckande 
handlingarna. När man bryter mot lagar som är förtryckande 
utnyttjar man sin styrka och stannar kvar för att ta sitt straff 
så att de som har makten måste visa var de står. Med den 
direkta aktionen för en rättvis sak undergrävs makten för 
de privilegierades sak.

I Norden har den norske fi losofen Arne Næss lyft fram 
Gandhis fi losofi  om att bryta med passiviteten och gå in 
i konfl iktens kärna genom konfrontativt ickevåld. Næss 
inspirerades som 18-åring av Saltmarschen och har stött 
civila olydnadsaktioner under andra världskriget fram till 
idag. Hans tankar om Gandhis fi losofi  fi nns samlade i 
boken Gandhi utgiven på svenska 2002.

I Sverige användes direkt aktion 2004 av 
lokalbefolk-ningen i Valvträsk för att hindra avverkning 
av skog och av pensionärer i Göteborg för att genom ockupation 
hindra nedläggning av vårdcentraler. Ickevåld leder inte alltid 
till omedelbart resultat men kan i längden föra till bestående 

Det var indierna och Gandhi i Sydafrika som 
1907 började använda konfrontativt ickevåld i 
sin kamp mot statsrasismen. Efter Saltmarschen 
använde sig Gandhi av ickevåldskamp för att 
hålla samman Indien och söka hindra hinduisk 
och muslimsk chauvinism. Den kampen fortsätter 
än idag mot vad som i Indien kallas communalism 
där den egna folkgruppen ställs mot andra. Den 
internationella marsch för fred, rättvisa och frihet 
som genomförs i Indien för att fi ra Saltmarschens 
75-årsjubileum vänder sig mot våra dagars 
hindunationalism. 

Gandhi och den indiska berfrielserörelsen 
inspirerade senare också många andra. I år är det 
50 år sedan de svarta i sydstaterna i USA började 
sin ickevåldskamp för medborgerliga rättigheter 
när Rosa Parks vägrade att sätta sig på de svartas 
plats i bussen. Martin Luther King, Kenneth 
Kaunda, Nelson Mandela och folkrörelser i hela 
världen fortsatte i samma fotspår. 

Demonstranter som vänder sig mot communalistiska monstret i protest 
mot hindunationalismens övergrepp i samband med Asia Social Forum 

i Hyderabad 2003. I Gujarat utbröt våldsamma kravaller år 2002 
där tiotusentals muslimer dödades. Efteråt fi ck hindunationalisterna 

en stor valseger i delstaten. 
Boken Den nødvendige ulydighed om ickevåld

När Gandhi inbjöds till förhandlingar i England 1931 sökte han upp de som 
drabbats av indiernas aktioner. Särskilt illa hade indiernas klädbojkott mot 
engelska kläder drabbat textilarbeteskorna i Lancashire där många blivit 
arbetslösa när försäljningen till Indien fallit bort.. Men Gandhi möttes av glädje 
hos den engelska arbetarklassen som såg att de hade en gemensam motståndare i 
överheten och kämpade en gemensam kamp.

Gandhi i Lancashire omgiven av arbeterskor som blivit 
arbetslösa tack var indisk klädbojkott

Indiska aktivister i demonstration för självtillit i Hyderabad 2003

Gandhi 
1. 1917–1947
Folkbildning och
solidaritet
Nordiska 
folkrörelsekon-takter 
med den indiska 
befrielserörelsen 
började när den danska 
missionären Esther 
Fæhring träffade 
Gandhi 1917. Det 
lade grunden för långvarigt nordiskt-indiskt 
samarbete genom att bidra till att bygga upp 
ett nytt  nationellt skolväsende som varvade 
praktik och teori och satsade på landsbygdens 
och kvinnors behov. Kontakterna ledde också till 
att Ellen Hørup efter Saltmarschen 1930 startade 
den första internationella solidaritetsrörelsen för 

3. 1970 – 1989 Miljö
Gandhis tankar om att göra 
motstånd och gå till kon-
frontation med ickevåldsliga 
medel för ett samhälle grundat 
på självtillit blev avgörande 
inspiration för  omskakande 
politiska strider i Norden. 
Gandhis fi losofi  inspirerade till ockupationer i 
Mardøla i Norge 1970 och Koijärvi i Finland 
1979 som bägge ledde till framväxten av en stark 
miljömedvetenhet. I Sverige kom inspirationen 
från den indiska trädkramarrörelsen. 1987 
ockuperade svenska trädkramarna skogen i 
Bohuslän för att stoppa ett motorvägsbygge. 
400 fälldes efter akionen för civil olydnad i den 
största politiska rättegången i modern svensk 
historia. Bygget kunde inte stoppas men på andra 
håll hindrade opinionen vägbyggen. 

E l l e n 

Trädkramare från 
Indien och Sverige demon-

marschen  

Före Efter

” Profeten Gandhi har nu med sin vandring till saltdammarna vid Cambayviken norr om Bombay börjat 
den aktion, genom vilken han vill frigöra ”Indien” från en ’satanisk regeringsmakt’. Det är behövligt att 
sätta citationstecken ej blott kring hans beteckning för den engelska regimen i Indien utan kring själva 
denna geografi ska term, vilken icke har någon klar betydelse och allra minst i politiskt hänseende ... Men 
antingen det är en köttätande jordvarelse eller ett vegetariskt helgon, som umgås oförsiktigt med elden, 
blir eldsvådan lika betänklig.”  
  
 

Svenska Dagbladet 13 mars 1930

” Mot ett så väl förberett och så effektfullt regisserat lagbrott kan den anglo-indiska regeringen inte 
vara overksam. Den måste häkta Gandhi - och därmed skulle, föreställer sig denne svärmare, Indien 
ta ett stort steg mot befrielsen ...”

” Gandhi är en märklig man, men det sällsammaste i hans karriär är att han råkat komma i spetsen 
för en praktisk-politisk rörelse av gigantiska mått för vars utvecklingmöjligheter han väl må sägas vara 
fullständigt blind. I en tid då den ena efter den andra av Asiens folk reser sig mot Europa för att, tack 
vare europeisk utbildning, begagna sin makt efter europeiskt mönster - Japan, Turkiet, Persien och, ehuru 
något på efterkälken, även Kina - vill Gandhi befria Indien genom att predika vad han kallar ett ”sannings”-
evangelium där gamla hinduiska föreställningar äro blandade med tillsatser av Jesus och Tolstoj. Det fi nns 
mycken höghet i detta evangelium, och som en enskild individs dröm om mänsklighetens fullkomning och 
frid på jorden är det intressant och i vissa stycken fängslande. Men predikat i avsikten att vara praktisk 

Världen idag efter avkolonialiserinen som fi ck sitt 
stora genombrott med Indiens frigörelse 1947.

Kolonialländerna före Saltmarschen 1930 markerade med 
olika färger för de europeiska länder som styrde dem.

Självtillitlär av indiska   folkrörelser

salt

75 år  

Vasudhaiva 
Kutumbakam

Utställningen

Utställningens mått är ca. 2,7 x 0,65 meter med två A4 af-
fi scher på sidorna. De 27 mittersta delarna kan monteras på 
tre kartonger 1 x 0,7 meter som skärs ned till lämplig stor-
lek. De två affi scherna på sidorna på separat kartong.


