From India with Love
I dag, den 21. juni, afvikles den årlige internationale
yogadag med FN’s velsignelse. Over hele verden udfører
tusindvis af yogaudøvere deres positurer; på den kinesiske
mur, ved Eiffeltårnet og London Eye. Det var den indiske
statsminister Modi, der i en tale til FN’s generalforsamling i
2014 lancerede forslaget om en yogadag, og siden har han
arbejdet ihærdigt for dens udbredelse. Hvorfor?
At yogamåtterne i år rulles ud på den kinesiske mur, må i høj
grad tilskrives statsminister Modis flid og geniale sans for
PR og kommunikation. I 2015 tonede han frem som yogalærer på
hjemmesiden Wiebo, den kinesiske udgave af Twitter, med
daglige tweets om yogaens gavnlige effekter og grundige
instrukser i hvordan man udførte diverse yogapositurer. Modi
dyrker yoga hver dag, og har gjort det i årevis. Samtidig
sørgede han for, at den indiske ambassade i Beijing lancerede
en lind strøm af yogakonferencer over hele landet, og tog
kontakt til lokale yogaklubber.
Aktiv diplomati
Siden har indiske ambassader været på spil over hele verden,
fra Holland til Trinidad & Tobago. I Danmark afholdte de et
yogatræf i Kongens Have i søndags, og uddelte T-shirts og
yogamåtter til de fremmødte. Indsatsen har båret frugt. Den
internationale yogadag forventes i år at blive markeret i mere
end 180 lande.
Men det er i Indien, at dagen fejres med den største ildhu. På
den første internationale yogadag i 2015 gennemførte Modi 21
asanas (yogapositurer) foran 35.984 deltagere. Begivenheden
fandt sted på Rajpath, Delhis mest prangende boulevard, og
blev optaget i Guinness Rekordbog som verdens største
yogalektion. Siden er festen kun blevet større.
De seneste par dage har indiske medier bragt yoga-billeder fra

de fjerneste egne af landet: Fra et indisk hangarskib, hvor
flydækket er plettet af yogamåtter, til den iskolde Siachengletcher i Kashmir, hvor hvidklædte soldater iført snebriller
dyrker yoga i geled. Selv er Modi taget til Lucknow i Uttar
Pradesh, hvor han sammen med den nyvalgte hindunationale
delstatsleder, Yogi (!) Adiyanath, dyrker yoga med 51.000
deltagere.
Mere end harmoni
Da Modi i 2014 lancerede tanken om en yogadag i FN-regi,
fokuserede han især på yogaens gavnlige effekter på krop og
sjæl. Men det handler næppe kun om holisme og harmoni, for
yogaen har historiske forbindelser til den hindunationale
bevægelse og deres kamp for at genskabe Indien som en
hinduistisk nation. Når den hindunationale bevægelse RSS – som
også Modi er medlem af – udfører yoga i forbindelse med deres
daglige halvmilitære morgengymnastik, er der tale om en
historisk tradition, der går helt tilbage til 1800-tallets
socialdarwinistiske strømninger og nationalstatens fremkomst i
Europa: Motion er en patriotisk fordring, for kun det stærke
folk har ret til en nation, og en stærk nation kræver et
stærkt legeme. Hindunationalisterne er grundlæggende enige.
Det var i den ånd, at yogaen i starten af det 20. århundrede
blev relanceret som den ”indiske” vej til styrke og sundhed,
men samtidig blev den gamle indiske tradition iblandet vestlig
bodybuilding og skandinavisk gymnastik, herunder Niels Bukhs
”primitive gymnastik” fra Ollerup højskole på Fyn (se i øvrigt
Mark Singletons værk ”Yoga Body” fra Oxford University Press
samt indlæg: Yoga som kampsport).
I 1920’erne, da frihedskampen tog fart, blev yogaklubber
arnested for oprør mod den britiske kolonimagt, og
frihedskæmpere rejste rundt forklædt som yogier. Ønsket om
væbnet oprør havde særlig opbakning blandt hindunationale
kræfter, som foragtede Kongresbevægelsens strategi for
pacifisme og civil ulydighed udtænkt af Mahatma Gandhi.

Delte meninger i Hindustan
Og det bringer os tilbage til nutiden, hvor mange af Modis
politiske modstandere frygter, at denne hyldest til yoga blot
er et led i en større hinduficering af det indiske samfund.
Muslimske grupperinger har klaget over, at de føler sig
presset til at udsige hinduistiske mantraer, og visse
lavkastepartier – som netop henter stemmer fra muslimerne –
har boykottet festlighederne. Men oppositionen befinder sig i
en svær situation, for kritik af yoga – med sine dybe indiske
rødder og mange gavnlige effekter – kan nemt fremstilles som
både småligt og u-indisk. Samtidig bidrager den globale yogahyldest til hinduistisk stolthed og national selvforståelse,
hvilket styrker Modis hindunationale parti BJP.
Men også på et dybere ideologisk plan kan Modis yogakampagne
læses ind i en større hindunational selvforståelse, hvor
Indien – i kraft af dets filosofiske overlegenhed og ældgamle
spirituelle visdom – indtager en særlig plads i den globale
verdensorden. Et væsentligt element heri er visionen om
”integreret humanisme”, der udstikker retningslinjerne for det
hinduistiske idealsamfund som
kapitalisme og socialisme.
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Indisk soft power
Den integrerede humanisme stræber mod et samfund, der bygger
på lokal forankring, selvforsyning og bæredygtighed, et
samfund hvor borgeren indgår kollektivet og følger sin pligt
over for fællesskabet. Således – mener hindunationalisterne –
har hinduismen i årtusinder hyldet holistiske og økologiske
værdier, som Vesten først har fået færten af inden for de
seneste årtier.
Yoga er uden tvivl det mest potente eksempel på indisk soft
power; en ældgammel kulturarv, der er kendt og praktiseret
over hele verden. Men yogaen er kun en del af en samlet pakke,
der også omfatter Ayurveda, Transcendental Meditation og et

galleri af guruer, der udbreder en blid hinduisme, tilpasset
vestlige ganer. I det lys afspejler den internationale yogadag
et nyt selvbevidst Indien, der ønsker at manifestere sig på
den globale scene, ikke kun økonomisk, men også kulturelt.

