
Fašizmus přichází s koncem demokracie  

Podnikový model rozvoje indické ekonomiky považuje demokracii v naší zemi 
dokonce za překážku! Tento model potřebuje dnes „mocnou“ a „odhodlanou“ 
politickou autoritu. Modi do tohoto účtu pasuje. Je tu muž, který nerad slyší 
„ne“ od kohokoli, dokonce i ve své straně. Má zabijácký instinkt. Policie ve státě, 
kde vládl po mnoho let coby premiér, získala spoustu vavřínů za to, že zabíjela, 
včetně Ishrat Zahanové! (Devatenáctiletá dívka z Bombaje, zabitá v r. 2004 
policií, spolu se třemi muži; přepadeni policií na ulici coby údajní teroristé; 
dodnes ji rodina i někteří politici považují za nevinnou; pozn. překl). Ano - 
fašizmus začíná tam, kde demokracie přestává existovat. Je to asi ten druh 
vedení, jaký podnikový model dneška potřebuje.  

Když sociolog a psycholog profesor Ashish Nandi vyrazil na setkání s Narendrou Modim, 
který byl tehdy propagandistou Národní vlastenecké (dobrovolnické) organizace RSS 
(polovojenské, v současnosti pravicově nacionalistické, seskupení, založené v r. 1925 
k odporu proti britskému kolonializmu, s ideologií „obětavé služby národu“; pozn. překl.), 
vypadal, že to musí svým kolegům okomentovat: „Prvně v životě jsem viděl skutečného 
fašistu.“ Viditelně pravdivé konstatování.  

Modi začal svůj život jako běžný propagandista v Gujaratu. Dostal se do vyššího vedení RSS, 
byl delegován do strany BJP a sesadil okamžitě několik vyšších předáků BJP, kteří byli 
v různých dobách také předsedy vlády v Gujaratu. Potom dostal ze hry další, mezi nimi i 
některé zakladatele BJP. Vedl také pogrom, v němž bylo zabito 2 000 lidí patřících 
k menšinové komunitě, jen aby dokázal, že on je skutečným vůdcem BJP. Krom jiného si 
přivlastnil výsledky tvrdé práce dvou předáků BJP, Vahgely a Keshu Bhai Patela.   

Není to celé o tom, že by tehdejší nejvyšší vedení BJP selhalo a neprohlédlo jeho hru. Když 
padla Vaghelova menšinová vláda (Vaghela poté odešel z BJP), protože ji přestal podporovat 
(pravicový) Congress, Modimu pomohl v tom, že stoupl na ceně, návrat Patela k moci (dnes 
už ani on není v BJP). Když BJP ztratila v místních volbách, Modi se v Gujaratu vrátil k moci 
jako zachránce BJP, a nakonec se stal ministerským předsedou v Gujaratu.  

V posledních patnácti létech vládl nad Gujaratem a dělal si, co chtěl. Dopad jeho železné pěsti 
pocítili členové menšinové komunity, silní a slibní předáci BJP jako Haren Pandiya. Kdo se 
mu ve straně odvážil oponovat, byl donucen z BJP odejít. Haren pandiya byl zavražděn 
„neznámými teroristy“. Takzvané střety, v nichž lidé jako Sohrabuddin (pašerák zbraní, 
údajný vyděrač, možná policejní informátor; zabit v r. 2005 v policejní vazební cele) byli 
vydáni smrti, jsou dobře známou historií. Dotkly se i důstojníků Indického policejního sboru, 
kteří měli jiné názory než Modi.  

To není všechno. Když se propagátoři Zákona o právu na informace pokusili odkrýt korupční 
praktiky Modiho správy, byli pobyti nebo alespoň šikanováni.  

Tudíž se zrodil „národní vůdce“ a kandidát BJP na předsedu vlády. On je druhem osobnosti, 
již prosazují hromadné sdělovací prostředky coby správnou volbu.  

Nikdo netvrdí, že dějiny se pokaždé opakují. Ale musíme si připomenout, že Hitler, který byl 
neznámým člověkem i ve své vlastní straně, se v téže straně stal vůdcem, a velmi rychle se stal 
německým kancléřem. Zbytek je historie. Jestli dojde opět k týmž zvěrstvům, válkám, 
genocidě, asi se velká strana Congress bude muset obviňovat víc než kdokoli jiný. Právě 
neoliberální ekonomická politika, již vede Manmohan Singh, pomohla vynést Modiho k moci; 
pokud ji získá úplně, bude to neštěstí pro Indii.          

Z týdeníku KS Indie New Age z 13. dubna 2014 přeložil Vladimír Sedláček                     

 
 


