Kampen om den hellige ko
Beskyttelsen af den hellige ko er en af hindunationalisternes
vigtigste mærkesager, og en sag, som nyder stadig større
bevågenhed i Indien. Hvert år bringer skrappere love og
skærpet retorik, og statsminister Modi burde glædes. Men
sejren har kun gjort livet sværere for ham.
Uden for Mumbai ligger en ranch med frodige grønne marker,
velholdte bygninger og en stald, hvor 220 køer nyder deres
otium. Staldene er overvåget af CCTV og udstyret med
ventilation, sprinklersystem og musikanlæg, der spiller
religiøse hymner, mens dyrene tygger drøv. Det holder dem i
godt humør, siger Sachin Patil, lederen af ko-refugiet, og et
mangeårigt medlem af den hindunationale organisation, RSS.
Ranchen, som hedder Keshav Srushti Gaushala, er en af de mange
ko-retræter, som tager vare om køer, der har nået
pensionsalderen – køer, der ikke længere producerer mælk, men
heller ikke kan slagtes som følge af Maharashtras forbud mod
slagtning af køer.
Ko-vogtere
Sidste år strammede delstaten loven, så man nu risikerer op
til fem års fængsel for salg eller besiddelse af oksekød.
Derudover må man ikke længere slagte ”udtjente” kvæghold. De
skal dø en naturlig død.
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landsplan. I dag er der – i varierende grader – forbud mod
slagtning af køer i 24 af Indiens 29 delstater. Dertil kommer
en skærpet retorik mod ”ko-drab” (som det kaldes) og et
stigende antal gau rakshaks – ko-vogtere. Mange af vogterne
handler ud fra en religiøs fordring, og passer køerne med den
største hengivenhed.
Andre har en anden dagsorden. De deltager i voldelige overgreb

og lynchninger af især muslimer og kasteløse, der mistænkes
for at slået køer ihjel (se Det var bare lammekød), eller
kræver penge af kvægtransporter, før de lader dem køre videre.
Kasteløs vrede
For halvanden måned siden gik det ud over fire kasteløse i
byen Una i delstaten Gujarat, der fik tæv af de mere
hårdtslående ko-vogtere, da de blev pågrebet med en død ko. De
fire insisterede på, at de havde anskaffet koen på redelig vis
og blot gjorde deres arbejde – mange kasteløse lever af at
fjerne døde dyr, hvis skind de flår og garver – men forgæves.
De blev bundet til en 4-hjulstrækker og fik pisk.
Afstraffelsen blev optaget på video, og lagt ud på de sociale
medier.
Hændelsen skabte en stærk vrede blandt de kasteløse. I de
efterfølgende dage bredte protesterne over hele Gujarat, og de
kasteløse erklærede, at de nu ville lade de døde dyr blive
liggende i gaderne. Så kunne højkasterne selv fjerne dem.
Problemer med baglandet
Toppolitikere flokkedes til hospitalet hvor de fire var
indlagt, herunder den hindunationale delstatsleder Anandiben
Patel, der prøvede at klinke skårene. Siden er hun trådt
tilbage af ”helbredsmæssige årsager”. Narendra Modi har
fordømt overgrebene, og beskyldt mange af ko-værnene for at
være falske disciple. Bemærkningen skabte vrede i Modis
hindunationale bagland, og blotlagde hans eget grundlæggende
dilemma.
På den ene side er beskyttelsen af koen en af de mest centrale
mærkesager i den hindunationale bevægelse. Koens ophøjede
status er dybt forankret i de hellige skrifter, og koen æres
på tværs af kasteskel og regionale grænser.
Hindunationalt hjerteblod

Allerede i slutningen af 1800-tallet, da reformbevægelsen Arya
Samaj lagde kimen til den hinduistiske vækkelse, var den
hellige ko det naturlige samlingspunkt, et symbol alle kunne
forstå. Det samme gjorde sig gældende i 1920’erne, da den
paramilitære bevægelse RSS så dagens lys. Den hellige ko er
hindunationalt hjerteblod, og den store fokus på beskyttelsen
af den hellige ko er en ubetinget ideologisk sejr.
På den anden side er der store økonomiske interesser i spil.
Indien producerer en femtedel af verdens mælk, den indiske
mælkeindustri har en samlet omsætning på 60 milliarder dollars
om året. Og dén nyder ikke godt af de ideologiske
opstramninger.
Hvis de hindunationale forbud om slagtning af køer bliver alt
for omfattende, står Indien tilbage med en ældrebyrde blandt
køer og okser. Hvad skal der ske med alle dem, der er for
gamle til at producere mælk, og for affældige til avl? Og hvad
med de mange tyrekalve, der fødes? De kan ikke alle komme på
plejehjem uden for Mumbai.
Glæden ved læder
Dertil kommer læderindustrien, der omsætter for 12 milliarder
dollars om året, og spiller en vigtig rolle i Modis Make In
India-program, der skal skabe flere industriarbejdspladser i
Indien (om end garverierne er stærkt forurenende og spænder
ben for Modis Clean Ganga-projekt. Det er ikke nemt at være
indisk statsminister…).
Læderindustrien beskæftiger 2½ mio. mennesker, især muslimer
og kasteløse, og det bringer os videre til Modis politiske
dilemma. Under de efterfølgende protester i Gujarat stod
muslimer og kasteløse side om side. De to grupper har fælles
interesser. De udgør Indiens mest marginaliserede grupper, og
er begge økonomisk truet af den voksende modstand mod ”kodrab”.
Visse analytikere ser konturerne af en ny politisk alliance,

der kan udfordre hindunationalisterne i deres egen højborg,
Modi hjemstat Gujarat, ikke mindst fordi der i forvejen er
utilfredshed blandt hans Patel-kernevælgere (se Når kaster
snobber nedad).
Nye alliancer
Derudover kan den kasteløse vrede og gryende alliance med
muslimerne underminere chancen for en valgsejr i den folkerige
delstat Uttar Pradesh til næste år. Ikke overraskende har
Mayawati, den magtfulde kasteløse leder fra Uttar Pradesh,
besøgt de fire ofre fra Una på hospitalet. Det samme har
Kongrespartiets vicepræsident Rahul Gandhi, der måske håber at
puste liv i den gamle alliance med de kasteløse. For Modi er
der mere på spil; det handler om hans genvalg i 2019, hvor en
sejr i Uttar Pradesh er stærkt nødvendig.
Og således er det blide dyr, der symboliserer alt det bedste i
verden – gavmildhed, selvopofrelse, frugtbarhed og fred –
blevet omdrejningspunktet for en benhård kamp om penge, magt
og rå politik. I det spil er der ingen hellige køer.
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fokus):
India Express – 4/2-2016
Photo Credits: Shutterstock

