

“ננקוט פעולה ישירה נגד אי צדק ,מבלי להמתין לפעולה של
גורמים אחרים .לא נציית לחוקים לא צודקים או להתנהגות
לא צודקת .נעשה זאת בדרכי שלום ,בפתיחות ,בחדווה,
משום שמטרתנו היא לשכנע .אנו מאמצים את דרך האי-
אלימות כיוון שמטרתנו היא קהילה ששלום בקרבה .ננסה
לשכנע במילותינו ,אך אם המילים ינחלו כשלון ,ננסה לשכנע
במעשים .תמיד נהיה מוכנים לדבר ולתור אחר פשרה הוגנת,
אך אנו מוכנים לסבול בהינתן הצורך ,ואף לסכן את חיינו כדי
לחזות בהתגשמות האמת כפי שאנו מבינים אותה“ .

השאלה יכולה להישאל ,האם זכור בהיסטוריה שינוי שכזה
בטבע האדם? שינויים כאלה התרחשו בהחלט בקרב יחידים.
יתכן שיקשה עלינו להבחין בהם בקרב החברה כולה .אולם
פירוש הדבר רק כי עד כה טרם בוצע ניסוי בקנה מידה נרחב
באי-אלימות ...דברים שלא ניתן היה לחלום אודותם ,הפכו
לחזיון יומיומי ; הבלתי אפשרי הופך לאפשרי כל העת ..אנו
נדהמים בימים אלה חדשות לבקרים ,נוכח הגילויים
המדהימים בשדה האלימות .אך אני גורס כי תגליות
מופלאות שבעתיים ייראו בשדה האי-אלימות.

Martin Luther King, Jr.
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מעקרונות האי-אלימות

אסטרטגיות פעולה באי-אלימות

לחמו באי צדק ,לא באנשים .כולם ראויים שיכבדו אותם;
העניין הוא לא "לנצח" ,אלא לבנות מערכות יחסים.

לאי-אלימות יש שני ערוצי פעולה :ערוץ שעיקרו התנגדות לא
אלימה ובו אנחנו ניצבים חוצץ על דרך העשייה הלא צודקת,
וערוץ שמעודד אי אלימות בו אנו מובילים תוכנית
קונסטרוקטיבית ליצירת פתרונות.

אי-אלימות תמיד תחולל שיפור במצב הדברים בעתיד לבוא ;
אלימות ‒ מכל סוג ‒ תמיד תגרום להרעה במצב.
הצרכים האנושיים הבסיסיים משותפים לכל בני האדם.
בבסיסו של כל עימות מסתתר פתרון WIN .WIN
לכל אחד מאיתנו יש חלק מן האמת ; האמת כולה אינה
נחלתו של איש.
לעולם אל תגלו חוסר כבוד כלפי הזולת ,ואל תסכימו שיזלזלו
בכם .איש אינו יכול להשפילכם ללא הסכמתכם.
הנכונות לשאת סבל במקום לגרום סבל ,תוך דבקות בלתי
נלאית במטרה צודקת ,תחשוף את כוחה של האי-אלימות

לעולם אל תתייאשו מבן-אדם אחר .הנחת היסוד שאנשים
נוהגים בהיגיון ,מסייעת לעורר את ההיגיון שבהם.
דבקו בעקרונות החיוניים )כגון כבוד האדם( ; היו נכונים
לפשרה על כל היתר )בייחוד אם מדובר רק בסמלים(.
אל תיכנעו לאיומים .שאלו את עצמכם" :מה יש להם נגדי?"
ותרו על דבר זה והנכם חופשיים.
כשאי-אלימות מצליחה ,אין מפסידים .התהדרות ב"ניצחונות"
עלולה לבטל את שהשגנו בפעולתנו באי-אלימות.

כוח פיזי הוא כאין וכאפס לעומת כוחה של האמת

