Messenger of God
I dag blev Indiens mest flamboyante guru, Gurmeet Ram Rahim
Singh, idømt 20 års fængsel for voldtægt. Indisk politi står
klar ved barrikaderne, og med god grund. Da Singh for tre dage
siden blev kendt skyldig i voldtægt drog hans disciple
hærgende gennem Punjab og Haryana. Hvad kæmper de for, og
hvorfor?
Hvis man har en svaghed for dårlige indiske film og perfide
anmeldelser er MSG (Messenger of God) 1, 2, 3 & 4 et godt sted
at starte. Alle fire film er instrueret af guru Rahim Singh,
der også har skrevet manus og musik og indtager hovedrollen
som episk helt. Som en indisk anmelder skrev, er det ikke kun
”øjnene, men også ørerne, der bløder…”. I den fjerde MSG-film,
The Warrior-Lion Heart 2, står guruen anført 42 gange i
rulleteksten, ansvarlig for både casting og kostumer, visual
effects & special effects, location, stunts, make-up og
frisure.
MSG på LSD
I MSG-1 søger en populær guru (!) at rense samfundet for
narkomisbrug og kvindeundertrykkelse, men møder modstand fra
systemets mørkemænd. I MSG-3 har plottet en mere syret twist.
Her spiller guruen en middelalderkriger, der kæmper for sit
land og sine kvinders ære, og til sidst rejser frem til det
21. århundrede, hvor han tager kampen op mod invaderende hitech aliens, som han besejrer med sværdet i hånd.
Alle film er en skamløs hyldest til guruen. Som én anmelder
skrev: “Guruji sings a love song. To himself. As in, he gazes
into the eyes of his own mirror image and croons romantic
lyrics. Praise be”.
Intet lys under en skæppe
Og Rahim Singh sætter ikke sit lys under en skæppe. Hans

glitrende tøjstil og prangende smykker har givet ham tilnavnet
”Rockstar Baba” og ”Guru of Bling”, og det var heller ikke
just den store ydmyghed, der hang over Rahim Singh, da han i
fredags tog ind til byen Panchkula for at modtage sin dom. Han
kom anstigende i en kortege på godt 100 biler, mens 100.000 af
hans tilhængere flokkedes om domhuset. Politiet oprettede
vejspærringer, sendte helikoptere i luften og lukkede ned for
mobilnet og kabel-tv. Men forgæves.
Da Gurmeet Ram Rahim blev kendt skyldig i voldtægt af to
kvindelige disciple i 2002, gik tilhængerne amok og brændte
offentlige bygninger ned. Politiet svarede igen med tåregas og
vandkanoner, militæret blev sat ind og tre byer erklæret i
undtagelsestilstand. I nærliggende Delhi blev der udstedt
forbud mod store forsamlinger. I alt 38 omkom i weekendens
uroligheder, mens 250 blev såret og cirka 1.000 anholdt.
Vrede sikher, skuffede eunukker og en død journalist
Voldtægtssagen er blot én af mange sigtelser, der hænger over
guruen. Han er sigtet for mord på en journalist, der blev
skudt i 2002, angiveligt fordi han skrev kritiske artikler om
bevægelsen, samt kastration af op mod 400 mandlige tilhængere,
som blevet lovet, at Gud ville åbenbare sig for dem efter
indgrebet. Den sag blev rejst af skuffede eunukker. Derudover
efterforsker politiet nu yderligere 50 voldtægtsanklager, der
dukkede op under retssagen.
Endelig lagde guruen sig ud med sikherne, der udgør flertallet
i Punjab, da han i fuld offentlig iførte sig gevandter, der
mindede om sikhernes tiende guru, Gobind Singh. Hændelsen
førte til beskyldninger om blasfemi og sammenstød mellem
sikher og medlemmer af hans bevægelse, Dera Sacha Sauda (DSS).
Hengivenhed & håndgribelighed
Alligevel – og på trods af at DSS prædiker troskab, tolerance
og seksuel afholdenhed – står menigheden bag deres guru. En
del af troskaben handler om Bhakti, den traditionelle

hengivenhed, som hersker mellem guru og discipel i Indien.
Mange af følgerne mener, at Rahim Singh er en guddommelig
inkarnation.
Men den religiøse hengivenhed er tæt knyttet med mere jordnære
behov. Mange håber, at guruens guddommelig kraft kan opfylde
specifikke ønsker: at man føder en søn, får et job eller
finder en kone. Ofte er kvinderne de mest ivrige disciple, da
sekterne bekæmper alkohol- og narkomisbrug, som er et massivt
problem i Punjab (se Flyvende Punjab). Måske guruens
formaninger kan bringe deres mænd på bedre tanker.
Sekternes land
DSS er blot en af flere tusinde små og store dera, der ligger
spredt over Nordindien, især i Punjab og Haryana. En dera er
en religiøs bosættelse eller organisation, der anføres af en
guru. Mange af dem, herunder DSS, hæver sig over de
traditionelle religiøse brudflader. Guruen tilbyder en
supplerende religiøs praksis eller identitet, som ikke
udvisker disciplenes oprindelige religiøse udgangspunkt. Man
kan sagtens være praktiserende sikh, hindu eller muslim, og
stræbe efter guruens velsignelse. Meget passende er DSS logo
et 1-tal med et kors, en halvmåne og et Om-tegn.
De største sekter er ekstremt velhavende og
drives som
moderne virksomheder. De nyder godt af gavmilde bidrag fra
velhavende støtter og en lovgivning, der tilgodeser religiøse
bevægelser, herunder fordelagtige skatteregler. Ramin Singhs
årlige indtægt anslås at være 60 millioner kroner, blandt
andet fra hans film og musikproduktion. Hans ”Love Charger”
album har solgt i over 10 millioner eksemplarer. Vigtigere
endnu, råder DSS over store landområder, en kæde af
benzintanke og indkøbscentre og et enkelt hospital.
Samtidig er mange af sekterne ombejlet af politikere, der
søger guruernes anerkendelse (og ikke mindst, de stemmer, de
kan bidrage med på valgdagen). Når den folkevalgte så

tiltræder sit embede går tjenesterne den anden vej. Det er en
mekaniske, som især Rahim Singhs har benyttet sig af. Han har
støttet både Kongrespartiet og det hindunationale BJP. Af
samme grund lå han i 2015 på en 96. plads over de 100 mest
indflydelsesrige indere.
Nissen følger med
Sekternes store velstand står i skarp kontrast til
medlemmernes fattigdom. Hovedparten af tilhængerne kommer fra
de laveste sociale lag, typisk kasteløse sikher, der i sin tid
konverterede til sikhisme i håbet om at undslippe hinduismens
kastesystem. I teorien er der ingen kastesystem blandt
sikherne, de bærer alle samme efternavn – Singh (løve) og Kaur
(prinsesse) – for netop at udviske menighedens kastebaggrund.
Alligevel mødte de kasteløse konvertitter samme sociale
strukturer i deres ny religion, det var stadig de dominerende
(Jat) kaster, der sad på magten. De ejede jorden og styrede
samfundet og gør det stadig i dag. Det samme gør sig i øvrigt
gældende for de kristne kasteløse (se Nissen følger altid
med). En del lavkaster og kasteløse søgte derfor over i
uafhængige sekter i håbet om at viske tavlen ren på ny.
Således får alle disciple i DSS et nyt efternavn, Insan
(”menneske”). Bevægelsen ønsker – i princippet – at komme
kastesystemet til livs.
At Ramin Singh og de øvrige guruer typisk kommer fra de højere
kaster, er en vedvarende ironi, som dog nulstilles af
sekternes gerninger. DSS udfører socialt arbejde, uddeler mad
og medicin blandt de fattige og hjælper medlemmerne i deres
møde med statsmagten – gode kontakter virker blødgørende på de
indiske skrankepaver. DSS – og de øvrige sekter – giver deres
medlemmer en base af tilhør og tryghed, og en magtfuld
allieret i et land, hvor relationer er afgørende.
Et vidnesbyrd om et Indien i forandring
Og netop derfor er sekterne i vækst i Indien. De tilbyder et

holdepunkt i en verden, som er præget af større usikkerhed og
ulighed. Mange af tilhængerne har ikke nydt godt af Indiens
store økonomiske vækst de seneste 25 år, de oplever kun
vækstens skyggesider: Overfyldte byer, højere priser, mere
forurening og en hårdere kamp på ressourcerne. Bønder og
småhandlende er pressede og føler sig svigtede af de
traditionelle ledere, politiske og religiøse. Weekendens
voldsomme uroligheder bør ses i det lys. Demonstranterne var
næppe alle tilhængere af DSS, mange var blot generelt
utilfredse.
Og derfor er historien om Rockstar Baba historien om et Indien
i forandring: om social og økonomisk opbrud, om voksende
materialisme og en accept af guruer, der ikke længere er
asketiske, og – ikke mindst – en større fokus på kvinders
kår, som den hårde strafferamme afspejler.
Det er dog tvivlsomt om guruen kommer til at sidde i samtlige
20 år, med hans magt og politiske kontakter bliver han bliver
sandsynligvis løsladt på kaution om få år. Indtil da kan han
bruge tiden på at gense sin nyeste film. Den udkom i maj og
handler om en lærer, der rusker op i en forfalden landsby.
Også den blev hånet af anmelderkorpset, men hvad gør det, når
man er den største af alle stjerner?
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