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Mohandas Karamchand Gandhi – eller ´Mahatma´, den store ånd – er en af vor tids mest karismatiske og
inspirerende lederskikkelser. Han samlede hele det indiske folk omkring sin ydmyge figur i en aktiv, ikke-
voldelig kamp for indisk uafhængighed. Han var en politiker, som verden aldrig før havde oplevet dem. En
oprørsleder, som vægrede sig ved at anvende vold, og som anlagde de samme strenge moralske fordringer

over for sig selv og sin bevægelse såvel som over for sine modstandere.

Ikonet Gandhi spredtes verden over: en lille, mager, skaldet mand, som udfordrede verdens mægtigste
imperium. Og besejrede det. Siden har hans visioner inspireret mennesker over hele verden. Han var en

kritiker af det moderne samfund, men er i dag er mere moderne end nogensinde, og hans visioner føres videre
af personligheder som Nelson Mandela og Aung San Suu Kyi.
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