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Geschiedenis

Mohandas Karamchand Ghandi werd geboren op 02 oktober 1869 in Porbandar, India.
Op zijn 13de werd hij uitgehuwelijkt en op zijn 19de ging hij rechten studeren in Engeland.
Toen hij slaagde ging hij terug naar India, maar door het weinige werk ging hij naar Zuid-Afrika om te
werken, waarna hij 21 jaar bleef. Daar begon hij pas door te krijgen hoe erg de Indiërs en de Afrikanen
werden onderdrukt en ging zich ertegen verzetten. Binnen een paar weken was hij leider van de Indiase
gemeenschap in Zuid-Afrika. Hij ging regels maken om de bevolking geëmancipeerder te maken. Toen de
Boerenoorlog uitbrak steunde Ghandi de Britten in de hoop dat als ze meevochten, na de oorlog meer
gerespecteerd te worden. Maar na een jaar was er nog steeds niets veranderd. Ghandi had toen al vele
volgelingen achter zich en vormde een bedreiging voor de heersende Britten. Daarom werd Ghandi om de
raarste redenen opgesloten, maar Ghandi verzette zich niet en liet alles over zich heen komen.
Hij voerde het idee Satyagraha (“kracht van de Waarheid en Liefde”)in, d.w.z. het herstellen van
waarheid, niet door de tegenstander pijn te doen, maar door zelf pijn te verdragen.
Met deze methode konden de Britten hem niets doen en kreeg hij steeds meer aanhangers.
In juni 1914 werkten Ghandi en generaal Smuts( een hoge heer) een compromis uit, waarbij de Indiërs meer
respect zou krijgen. Nooit tevoren had men zulke resultaten bekomen met een vreedzame campagne. Nu
was Ghandi een zeer belangrijk man en heel India en Zuid-Afrika wist wie hij was. Op dat moment ging hij
volgens de arme mensen leven en volgde streng het geloof van de Hindoes. Toen hij vond India een
onafhankelijk land moest worden liet hij het hele land protesteren, op een vredelievende manier natuurlijk,
om de Britten af te laten te treden. Miljoenen mensen gingen staken en het hele land was een chaos, en na
28 jaar vechten en staken traden de Britten af en werden India en Zuid-Afrika onafhankelijk. Ghandi werd
vermoord op 30 januari 1948 door een hindoe. Ghandi staat bekend om zijn manier van passief verzet en
wat hij er allemaal mee heeft kunnen bereiken en zal voor altijd worden gezien als een voorbeeld voor
komende generaties.
BRONVERMELDING
-Internet
-Mensen voor mensen; Mahatma Ghandi , vrijheidsstrijder zonder geweld. (bibliotheek)
-Een artikel uit de krant.
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