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V Indii nebezpečně sílí
náboženský fanatismus.
Premiér Naréndra Módí
plíživému protežování
náboženské většiny tiše
přihlíží.

DILLÍ Spí čtyři hodiny, cvičí jógu
a zbytek času pracuje. Prakticky
nepřetržitě. Nerozptyluje jej ani
rodina, žádnou totiž nemá. Další
důvod, proč prošedivělému šede-
sátníkovi věřit údajnou nezkorum-
povatelnost.

Premiér Naréndra Módí, sám
prý téměř asketa, totiž nemá ani
komu sypat do kapsy. A to je v in-
dické politice nevídané.

Je to půl roku, co pragmatický
ekonom usedl do úřadu minister-
ského předsedy. Sliboval indic-
kou ekonomiku pozdvihnout a to
se podle všeho zatím daří.
Naréndra Módí je, zdá se, čistý
jako lilie.

Tedy skoro... S jeho nástupem
k moci zmizelo téma gudžarátské-
ho masakru. Největší skvrna na
Módího zářné kariéře. Před dva-
nácti lety došlo v Gudžarátu, je-
muž Módí tehdy šéfoval, k jedno-
mu z nejkrvavějších nábožen-
ských střetů mezi hinduisty a mus-
limy.

Co na tom, že kvůli tomu měl
Módí kdysi zákaz vstupu do Vel-
ké Británie, ale i USA. V nové In-
dii, jíž Módí slíbil vrátit status
asijské mocnosti, není čas zabý-
vat se minulostí.

Ztráta paměti
„Posunout se dál. Zapomenout.
Ten tlak je ohromný. Jako by se
teprve nedávná genocida vůbec
nestala,“ říká Ananja Vádžpejío-
vá z předního výzkumného insti-
tutu sociálních věd CSDS v Dillí.
Snaha zahladit stopy je možná
nejpatrnější v Gudžarátu.

Část hlavního města Ahmedá-
bádu byla přestavěna a muslimo-
vé žijí takřka výhradně (v původ-
ně dočasných) uprchlických tábo-
rech. „Do těchto ghett nejezdí
ani autobus,“ popisuje nábožen-
skou segregaci Vádžpejíová, jež
se tématem hinduistického nacio-

nalismu dlouhodobě zabývá. Nit-
ky ztracené paměti vedou k ideo-
logii, již Módí kdysi otevřeně vy-
znával. Hinduistický nacionalis-
ta je totiž odchovancem přinej-
menším kontroverzní organizace
Ráštríj Svajamsévak Sangh
(RSS), kterou mnozí obviňují z
radikálních názorů, sektářství a
propagování nadřazenosti hin-
duistů.

Mlčeti zlato
Před plíživým nástupem hinduis-
tického nacionalismu varovali
někteří analytici už během květ-
nových voleb. A zdá se, že opráv-
něně. Děje se tak nenápadně. Pře-
ce jen Indie je demokratická
země. Dokonce „největší demo-
kracie světa,“ jak se zemi nejčas-
těji říká. A Módí coby její premi-
ér si nemůže dovolit žádné skan-
dály.

Módí mluví skrze své mlčení.
Jakmile přijde na příkoří páchané
na muslimech, z premiérské kan-
celáře je slyšet... Hluboké ticho.
Stejně přechází mlčením i velmi
radikální komentáře lidí ze svého
okolí (často členů RSS).

V zemi s mnoha náboženskými
menšinami má ale takové ticho
ohromný význam. „Není jasné,
že vláda se od toho distancuje. Na-

jednou není jasné, co je postoj vlá-
dy a co RSS. V Indii vždycky byli
lidé s radikálními názory, ale ni-
kdy předtím neměli tolik prostoru
ve veřejném životě,“ tvrdí
Vádžpejíová.

A nakonec, od premiéra neza-
zněl jediný náznak lítosti za to, že
za jeho někdejšího šéfování v Gu-
džarátu zemřelo nejméně tisíc
lidí. I když jej soudy zprostily
viny, na omluvu nebo alespoň lí-
tost čekalo mnoho lidí. Marně.

A o co je premiér tišší, o to je
RSS hlasitější. Minulý měsíc její
šéf dokonce řečnil ve státní televi-
zi. Poprvé si organizace, která
byla v minulosti třikrát zakázána
zákonem, užívala takového medi-
álního prostoru.

Love džihád: Zastavte
mezináboženské sňatky!
Ale znepokojujících momentů je
mnohem více. Od těch na první
pohled nedůležitých až po ty mar-
kantní. Jako například nenávistná
kampaň RSS a dalších pravicově
nacionalistických organizací s ná-
zvem „Love džihád“ . O co jde?
O boj proti smíšeným sňatkům
mezi muslimy a hinduistkami.
Kampaň apeluje na hinduistické
ženy, aby se nenechaly zlákat
muslimskými nápadníky. Těm

prý totiž nejde o nic jiného než
rozšiřovat řady vyznavačů Proro-
kovy víry. A jsou za to dokonce
ještě placeni. Jako nástroj k roze-
štvávání náboženských komunit
funguje kampaň dokonale.

Pak je tu například osoba Ami-
ta Šáha, premiérovy pravé ruky
(znají se z RSS). Někdejší gudža-
rátský ministr, zapletený do ná-
jemných vražd a několika skan-
dálů. Na jaře mu Indická volební
komise zakázala veřejná vystou-
pení. Z důvodu „vyvolávání mezi-
náboženské nenávisti a šíření zlé
vůle“. Přes tyto kontroverze pře-
sídlil s Módím do Dillí. Jako pre-
zident vládnoucí Indické lidové
strany.

Jsou tu ale i další, méně zřetel-
né ukazatele, že být hinduistou
znamená něco „víc“. Například
nové učebnice v Gudžarátu (s Mó-
dího předmluvou), v nichž se hin-
duistické mýty mísí s realitou.

Jenomže i když je hinduistů
v zemi většina (tvoří zhruba osm-
desát procent populace), žijí tu
i jiní. Zbytku, tedy několika
stům milionů (převážně musli-
mů) se pochopitelně nelibí, že si
hinduisté Indii takto přivlastňují.

Nenápadný způsob, jakým se
Indie otáčí, je stejně nebezpečný
jako zákeřný.

A Módí? Zarytě mlčí, zatímco
jeho téměř všudypřítomná tvář
dál shlíží z nespočtu plakátů, jako
tomu bylo před volbami. Názory
na to, zda mu mlčení radí špičko-
ví poradci se styku s veřejným mí-
něním, se rozcházejí.

Mnoho analytiků ale tvrdí, že
téma útlaku muslimů ignoruje
z ideologických důvodů. A RSS
nechává „v rámci možností“
být.

Ať tak, či tak, prochází mu to.
Jeho charismatická a tajemná
osobnost totiž poskytuje dostatek
jiných podnětů. Striktní vegetari-
án nedávno zavedl ministerstvo
alternativní medicíny a jógy, mlu-
ví se o tom, že kvůli němu na me-
zinárodních banketech platí
zákaz alkoholu a masa.

Já, Módí
Kapitolou sama pro sebe jsou
jeho autoritářské sklony. Histor-
ka o tom, jak ministrovi jeho vlá-
dy cestou na letiště zazvonil tele-
fon s tím, ať se okamžitě převlék-
ne do slušných šatů, je dnes už le-
gendární. Ať už je pravdivá, nebo
není, jedno je jisté. Úředníci Mó-
dího vlády jsou pod dohledem.
Nakonec nejinak tomu bylo i za
jeho dlouholetého šéfování v Gu-
džarátu.

Módí nemá rád odpůrce a oči-
vidně chce mít kontrolu. Nad
vším. „Indie nepochybně potřebu-
je silného lídra. Ale v žádném pří-
padě autoritáře. Je to velice roz-
manitá demokracie. S mnoha chu-
dými, utiskovanými. A dokázat
toto všechno ukočírovat vyžaduje
velkou dávku taktu, citlivosti a to-
lerance, nikoliv autority,“ říká
Vádžpejíová, která texty o Mó-
dím mimo jiné přispívá i do maga-
zínu Foreign Policy.

Líbací protesty
Tento měsíc se mladí Indové přes
sociální sítě svolávají k takzva-
ným líbacím protestům. V urči-
tou hodinu na veřejných prostran-
stvích zastaví a... začnou se líbat.

Protest proti Módího konzerva-
tivní Indii spustil incident v jiho-
indické Kérale, kde banda hin-
duistických fanatiků zdemolova-
la kavárnu. Prý proto, že se tam
scházely a veřejně vystavovaly
nesezdané páry.

Módí protesty nekomentoval.
Přirozeně. S komentáři ale nešet-
řili jiní. Líbání a držení se za ruce
je podle stoupenců indické pravi-
ce západní zvyklost, která ohrožu-
je tradiční indickou kulturu
a mravní čistotu Indů. Tedy hin-
duistů.

Ačkoli je hinduistů
v Indii většina (tvoří
zhruba osmdesát
procent populace),

žijí tu i jiní. Zbytku se
pochopitelně nelíbí,
že si hinduisté zemi

přivlastňují.

Tvrdé jádro
■ Ráštríj Svajamsévak Sangh
(RSS) je organizace, která v Indii
sdružuje hinduisty a už od útlého
věku je vychovává. Někteří její
členové se stávají dobrovolníky
„na plný úvazek“ (jako Naréndra
Módí) a po celý život organizaci
slouží.

■ Alfou a omegou je ideologie
hindutvy, za níž se skrývá
xenofobní nenávist ke všemu
neindickému: ke křesťanství,
islámu, kokakole, minisukním,
k volnému setkávání mladíků
s dívkami apod. Toto vše
podle stoupenců RSS nebezpečně
ohrožuje morální čistotu Indů-
hinduistů.

■ Původně politicko-kulturní
platforma, jež zastupovala zájmy
hinduistů při vyjednávání o osudu
budoucí Indie, je kritiky
obviňována z xenofobie, sektářství
a rozdmýchávání náboženských
nepokojů.

■ Ženy mají vlastní odnož Ráštra
Séviká Samiti.

■ RSS byla v minulosti už
několikrát zakázána zákonem.
Povolení k existenci sice opět
získala, avšak pod podmínkou
zákazu politické činnosti. To dalo
vzniknout její politické odnoži –
Indické lidové straně, která je
dnes v Indii vládnoucí stranou se
silným mandátem.

VELKÁ BRITÁNIE

UKIP už má druhé
poslanecké křeslo
LONDÝN Britská protievropská
Strana nezávislosti Spojeného
království (UKIP) jasně vyhrála
další doplňovací volby v Anglii
a získala druhého poslance v brit-
ském parlamentu. Stranu tam
bude opět zastupovat přeběhlík
od vládních konzervativců. Vý-
sledek čtvrtečního hlasování je
považován za chmurnou předpo-
věď pro stranu premiéra Davida
Camerona před květnovými par-
lamentními volbami. Kandidát
UKIP Mark Reckless získal
42 procent hlasů, zatímco vládní
konzervativci 35 procent, opozič-
ní labouristé 11,7 procenta a libe-
rální demokraté, kteří tvoří s kon-
zervativci vládní koalici, dokon-
ce jen jedno procento hlasů,
upřesnil web BBC. Volební

účast byla 51 procent. Vítěz po
oznámení výsledků prohlásil, že
UKIP se prosadila jako radikální
strana, která vyjadřuje obavy děl-
nické a střední třídy. čtk

RUSKO

Klaus viní Západ
z oživování napětí
MOSKVA Václav Klaus v ruské
opoziční televizi Dožď označil si-
tuaci kolem Ukrajiny za pokračo-
vání studené války, za které
podle jeho názoru Rusko nemů-
že. Nikdy jsem nečekal, že ještě
za mého života se dostaneme do
čehosi, jako je druhá etapa stude-
né války, prohlásil český exprezi-
dent. Tuto studenou válku podle
něj nevyvolalo Rusko, ale „dru-
há strana“. Klaus v asi čtvrthodi-
novém rozhovoru vedeném v ruš-
tině komentoval vývoj na Ukraji-
ně, kterou stejně jako v několika
minulých vystoupeních označil

za uměle vytvořený stát. Ukrajin-
ská tragédie se podle něj „využí-
vá pro zahájení nových konfliktů
mezi Východem a Západem“.
Západ podle Klause využil ukra-
jinskou vnitropolitickou situaci
a Rusko na tento postup jen rea-
guje, není iniciátorem krize. čtk

SLOVENSKO

Země přijala vězně
z Guantánama
BRATISLAVA Na Slovensko už do-
razili dva vězni, o jejichž propuš-
tění z věznice na základně Guan-
tánamo informovaly Spojené stá-
ty. Muži původem z Jemenu a Tu-
niska přiletěli ve čtvrtek. Mluvčí
slovenského ministerstva vnitra
Peter Lazarov ujistil, že propuště-
ní nepředstavují bezpečnostní ri-
ziko, protože nikdy nebyli obvi-
něni z žádného zločinu. Sloven-
sko zařadilo propuštěné vězně do
integračního programu. čtk

JANA
VRUBELOVÁ
zvláštní zpravodajka
LN v Indii

inzerce

Muži v khaki úborech. Páteř RSS tvoří lokální organizace (šákhy), které se pravidelně scházejí ke cvičení a zpěvu patriotických písní. FOTO REUTERS
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Nacionalismus. Největší hrozba Indie
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