
 
LA TEORIA POLÍTICA DEL 
PENSAMENT PACIFISTA: 
L’aportació de Gandhi. 
 
 
Aitor Díaz Anabitarte 
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UBICACIÓ DEL DEBAT 
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AUTORS: 
 
- Gandhi, Luigi Ferrajoli, Johan Galtung i Gene Sharp 

 
VARIBLES: 

 
-  Pau-Guerra (justificació) 
-  Estat, poder, autoritat i legitimitat 
-  Programa polític i idea de justícia (ubicació en l’eix 

dreta esquerra) 
-  Alternativa de defensa o defense policy (relació entre 

fins i mitjans) 
-  Ordre mundial i RRII (govern mundial?) 
 



GANDHI (1869-1948) 
 
- líder, icona i referent del pensament i el moviment 

pacifista. 
 

-  advocat de formació britànica. 
 

-  referent del moviment nacionalista indi 
 

-  sintetitza la teoria (Tolstoi) i la pràctica (Thoreau) de la 
noviolencia   noviolencia com a forma de vida 
(Tolstoi)  + desobediència civil com eina de transfomació 
social (Thoreau) 



PAU = VALOR MORAL SUPREM 
(GUERRA = MAL ABSOLUT) 
 
 
 
- SATYAGRAHA (confiança en la veritat de Deu) 
- AHIMSA (“no dolor”  noviolencia) 

 
 

 
 
POLÍTICA i MORAL como elements indissolubles: 
 
  PACIFISME NOVIOLENT ACTIU 

 



MODEL D’ESTAT OCCIDENTAL (work in progress) COM 
ALTERNATIVA ERRÒNEA  PODER = AUTONOMIA  
     DE L’INDIVIDU 
       
 
 
             SWARAJ 
            (autoficiencia) 
  
 
“HUMANITZAR EL  
PODER”  anarquia ordenada  VILES PANCHAYAT 
     (autogestió)  
     desobediència civil  últim argument del poder 



JUSTICIA I LLIBERTAT COM CONSEQÜÈNCIES DE LA SATYAGRAHA 
 
- Justícia social (igualitarisme latent)  absència de desigualtat 
   entesa com condició de PAU (pau   
     positiva) 
- Reorganització del model productiu  sistema KHADI: petites 
empreses artesanals, sense excedent de producció, reducció del 
conflicte capital-treball, economia d’intercanvi > economia mercat 
- Llibertat  liberal social  autonomia individu (swaraj)  
    combinada amb la idea d’igualtat. 
       republicana  virtut cívica (capacitat d’intervenir en 
    la gestió de la cosa pública. 
- Socialisme noviolent amb tendències socialdemòcrates 
(Bernstein) 



PROPOSTA DE DEFENSE POLICY (relació fins-mitjans) 
 
“NO ES POT SER JUST MITJANÇANT MÈTODES INJUSTOS” 
(RADICAL DEFENSA DE LA UNICITAT) 

 
- PROPOSTES: 

- Política domèstica  desobediència civil (es deriva  
   directament del concepte de  
   satyagraha). 

    peace brigades (“policia   
      noviolenta”) 
- Política exterior  desarmament unilateral (proposta 
valenta que pretén ésser un model a seguir amb l’objectiu 
de construir unes RRII més sanes) 



PAU MUNDIAL SENSE GOBERN MUNDIAL 
 
- Trasllada allò explorat a nivell domèstic i individual 
(autonomía, ahisma, satyagraha)  FRATERNITAT UNIVERSAL  
     (humanitat és una) 
 
 
 
L’individu, seguint el missatge de Deu, i fruit d’aquesta 
fraternitat universal juntament amb la capacitat autònoma 
d’actuar políticament  serà el principal responsable de la PAU
   (desarmament, política noviolenta,  
   democràcia, pau positiva, etc.) 
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