
Indien – Modern historia  

1947 

Muslim League vägrade ingå i en hinduiskt dominerad stat varför två självständiga stater 

utropades den 15 augusti, den övervägande hinduiska, men sekulära, Indiska unionen och 

det övervägande muslimska Pakistan. Stor oro uppstod, mellan sju och femton miljoner 

människor flyttade mellan Indien och Pakistan. Motsättningar mellan hinduer, sikher och 

muslimer ledde till blodbad i båda länderna  

Kongresspartiet, som lett frihetskampen, fick en dominerande ställning efter 

självständigheten och dess ledare Jawaharlal Nehru blev landets förste premiärminister. 

Hans personlighet kom att prägla politiken och han förespråkade en form av ”indisk 

socialism”, en blandekonomi styrd genom femårsplaner och en hårt reglerad privat industri  

Den första konflikten om Kashmir bryter ut mellan Indien och Pakistan  

1948  

Mahatma Gandhi mördades i New Delhi den 30 januari av Nathuram Godse, en fanatisk 

hinduisk nationalist, i protest mot delningen av Indien  

1952  

De första demokratiska valen hölls i Rajasthan som under århundraden varit styrt av kungar 

(maharadjor)  

1962  

Krig mellan Indien och Kina om gränsdragning i den nordöstra delen och Ladakh  

1964  

Premiärminister Jawaharlal Nehru avlider av en hjärtattack  

1965  

Bryter det andra kriget ut mellan Indien och Pakistan. Konflikten gäller denna gång om ett 

omtvistat område i delstaten Gujarat  

1966  

Nehrus dotter Indira Gandhi utsågs till partiledare och premiärminister. Hon visade sig snart 

vara en kompromisslös härskare. Under hennes ledning försvagades och splittrades 

Kongresspartiet  

1971  

Det tredje kriget mellan Indien och Pakistan bryter ut sedan Västpakistan krävt 

självständighet. Det nya landet kommer att kallas för Bangladesh  

 



1975  

Undantagstillstånd infördes efter att en domstol fällt Indira Gandhi för brott mot vallagarna. 

Oppositionsledare och regimkritiker fängslades, presscensur infördes. Hennes son Sanjay 

gavs vida befogenheter, bland annat genomfördes en familjeplaneringskampanj, där även 

tvångssteriliseringar ingick  

1977  

Vid nyvalet vann oppositionen. Makten gick till Morarji Desai, ledare för Janatapartiet, 

Folkpartiet, en koalition i vilken partierna mest förenades av sin motvilja mot Indira Gandhi  

1979  

Splittrades regeringskoalitionen  

1980  

Vid nyvalet återtog Kongresspartiet makten  

1984  

I juni invaderades sikhernas viktigaste helgedom, Gyllene templet i Amritsar, på uppdrag av 

Indira Gandhi för att gripa terrorister. Många dödades och operationen väckte avsky även 

bland sikher utan sympatier för terroristerna. Några månader senare mördades Indira 

Gandhi av två av sina sikhiska livvakter  

Rajiv Gandhi, Indiras son, efterträder henne som ledare. Stort hopp ställdes till honom som 

en ny ledare med förmåga att få ordning i landet men hans parti drogs snart in i olika 

skandaler. Den mest kända blev Boforsaffären med mutbrott. Flera ministrar tvingades att 

avgå, bland annat V P Singh, känd för sin kamp mot korruption. Han uteslöts senare ur 

Kongresspartiet  

1989  

Kongresspartiet förlorade åter makten i valet och V P Singh, som hade bildat ett nytt parti 

1988, fick bilda regering med stöd bland annat av det hinduiskt-religiösa högerpartiet BJP 

(Bharatiya Janata Party, Indiska folkpartiet) och de två kommunistpartierna. Kongresspartiet 

var dock alltjämt största enskilda parti  

1990  

Koalitionsregeringen sprack och nyval utlystes  

 

 

 

 



1991  

Rajiv Gandhi mördades under ett valmöte i delstaten Tamil Nadu. Detta gav Kongresspartiet 

många sympatiröster och vid valet i maj vann partiet regeringsmakten. Till partiledare och 

premiärminister utsågs PV Narasimha Rao  

Ekonomiska reformer, separatistiska strävanden och religiösa motsättningar kom att 

dominera Raos tid vid makten. Hans styre drabbades också av skandaler. Rao själv 

anklagades för svaghet, obeslutsamhet och även korruption  

1992  

Stora motsättningar mellan muslimer och hinduer efter att religiösa hinduiska fanatiker rivit 

en moské i staden Ayodhya, i delstaten Uttar Pradesh, som var byggd på ett hinduiskt 

tempel  

1996  

I parlamentsvalet fick BJP flest mandat och partiets ledare Atal Behari Vajpayee fick i 

uppdrag att bilda regering. Inget annat parti ville samarbeta med BJP och istället bildades en 

koalitionsregering av 13 partier som gått samman i United Front, Förenade fronten, med 

Janata Dal och två kommunistpartier som främsta företrädare. Regeringstiden blev 

emellertid kort, mindre än ett år, och nyvalutlystes  

1998  

Vid nyvalet i februari/mars blev BJP åter största parti. President för partiet blev Kocheril 

Raman Narayanan. AB Vajpayee fick bilda en minoritetsregering. För att kunna hålla ihop en 

regering med ett 20-tal partier av de mest skilda ideologier tvingades BJP tona ned sin 

hindunationalistiska retorik. Dock besannades farhågorna ganska omgående för att en BJP-

ledd regering skulle skärpa konflikten med grannlandet Pakistan  

I maj genomförde Indien ett antal kärnvapenprov i öknen i delstaten Rajasthan. Pakistan 

genomförde egna provsprängningar strax efteråt. Omvärlden protesterade mot denna 

militära upptrappning och båda länderna utsattes för ekonomiska sanktioner från väst  

1999  

Under våren skärptes åter konflikten i Kashmir sedan ett tusental muslimska gerillasoldater 

gått över gränsen från Pakistan. I ett par månader utkämpades hårda strider innan indiska 

styrkor fick övertaget  

Krigstillståndet i Kashmir skapade en våg av patriotism som gynnade BJP i höstens nyval där 

partiet fick 182 mandat och bildade en regering, Nationella demokratiska alliansen, med 23 

andra partier. Tillsammans fick de en betryggande majoritet  

 

 



2000  

Striderna i Kashmir hade återgett Indien de internationella sympatier som gått förlorade vid 

provsprängningarna och under året stärktes premiärminister Vajpayees prestige när både 

den amerikanske såväl som den ryske presidenten besökte landet  

2001  

Delstaten Gujarat drabbas av en kraftig jordbävning den 26 januari. Mer än 20 000 

människor omkommer och cirka 167 000 skadas  

2002  

I februari antände en muslimsk mobb i Gujarat en järnvägsvagn med hinduiska extremister 

på väg hem från Ayodhya, där de förberett ett tempelbygge, och 58 människor brändes inne. 

Överfallet utlöste våldsamma angrepp på muslimer i Gujarat och mer än 800 människor 

dödades  

2003  

I augusti dödades ett fyrtiotal människor av en bilbomb i Mumbai  

2004  

I januari ingick Indien och Pakistan en överenskommelse om fredssamtal efter mer än 50 år 

av konflikt  

Vid parlamentsvalen i april/maj fick åter Kongresspartiet flest röster. Till ny premiärminister 

utsågs Manmohan Singh då partiets ledare Sonia Gandhi avstod från posten. Hans största 

utmaning väntades bli att hålla samman den nya regeringskoalitionen, som bestod av 

närmare 20 olika partier och dessutom var beroende av stöd från Vänsterfronten  

Vid sitt tillträde sade Premiärminister Singh att Indien skulle fortsätta fredssamtalen med 

Pakistan. Fredsprocessen motarbetades dock av islamistiska militanta grupper, som Lashkar-

e-Toiba. Dessa grupper genomförde ett flertal bombattentat riktade mot oskyldiga civila i 

Indien för att störa fredssamtalen; i Mumbai 2005, i Delhi 2005, i Varanasi och åter i 

Mumbai, men också i Kashmir 2006. Alla med många civila döda och skadade som följd  

Den 26 december drabbas delstaten Tamil Nadus sydkust och ögrupperna Andamaneerna 

och Nikobarerna av den fruktansvärda tsunamin, cirka 15 000 människor omkom och 

hundratusentals blev hemlösa  

2005  

I juli åtalades den förre BJP-ledaren LK Advani för att ha uppviglat människor till att riva 

Babrimoskén i Ayodhya 1992  

I november tvingades utrikesministern Natwar Singh att avgå på grund av den irakiska “olja 

för mat”-affären, samtidigt som nya avslöjanden gjordes kring Boforsaffären  

 



2006  

I mars lämnade Sonia Gandhi sin plats i parlamentet sedan hon anklagats för att ha gjort 

förtjänster på en annan offentlig post, vilket inte var tillåtet enligt författningen  

2007  

Den 11 juli exploderade sju bomber på tåg i Mumbai. Över 200 människor mister livet och 

fler än 700 skadas 

I juli väljs Pratibha Patil till president. Hon blir därmed Indiens första kvinnliga president  

2008  

I juli förlorade regeringskoalitionen sitt stöd från de fyra partierna i Vänsterfronten för att 

Singh-regeringen ingått ett omstritt avtal, som trädde i kraft i oktober, om närmare 

kärnkraftssamarbete med USA  

Den 22 oktober skjuter Indien iväg sin första obemannade månraket som under två år skall 

utforska månens yta  

Under tre dagar i november, 26-28, utförde terrorister en rad attacker mot sju olika mål i 

Indiens ekonomiska huvudstad Mumbai, däribland två lyxhotell, en stor järnvägsstation och 

ett sjukhus. 174 människor dödades och närmare 300 skadades. Regeringen i New Delhi 

sade att bevis fanns för att terroristerna var pakistanier, vilket åter försämrade förhållandet 

mellan de båda länderna  

2009  

Pakistans regering förnekade all officiell inblandning i terrordåden i november 2008, men 

medgav i februari att dessa delvis hade planerats på pakistanskt territorium  

I april och maj hölls regionala val samt val till parlamentets underhus, Lok Sabha. Drygt 714 

miljoner indier hade rätt att rösta i över 828 000 vallokaler runt om i landet. Resultatet av 

valet presenterades den 16 maj. Kongresspartiet och dess allierade vann en klar seger och 

gick framåt i såväl de större städerna som på landsbygden. Manmohan Singh blev den förste 

indiske premiärministern som återvalts sedan Jawarharlal Nehru återvaldes 1961. Till talman 

i parlamentet valdes enhälligt den 64-åriga Meira Kumar, kvinna och dalit (tidigare kastlös), 

från Kongresspartiet  

I juni utfärdade Indien arresteringsordrar för 22 pakistanska medborgare som misstänktes ha 

deltagit i planeringen av dåden i Mumbai  

I samma månad sände regeringen omkring 3 000 paramilitära soldater till området Lalgarh i 

Västbengalen, där maoistrebeller tagit kontrollen redan i november året innan. Samtidigt 

förbjöd den indiska regeringen Indiens maoistiska kommunistparti genom att 

terroriststämpla det  

I oktober dödades minst 17 poliser i en sammandrabbning med maoistiska upprorsmän i 

delstaten Maharashtra i väster  



2010  

Den 13 februari genomfördes ett sprängattentat i en restaurang i centrala Pune. Det var det 

första bombdådet sedan Bombay-attentaten i november 2008. Sexton människor dödades 

och ett 60-tal skadades. En Pakistanbaserad utbrytargrupp ur Lashkar-e-Taiba tog på sig 

skulden för bombdådet som enligt gruppen utförts på grund av att Indien ”vägrat diskutera” 

Kashmirkonflikten  

I november lämnade Andimuthu Raja, ministern som ansvarade för telekommunikationer, 

sin post efter att ha anklagats för att sålt licenser för mobiltelefontrafik till underpris  

I december dödades en ettårig flicka och omkring 40 människor skadas när en 

sprängladdning detonerade nära det hinduiska templet Vishwanath i Varanasi. En islamistisk 

grupp kallad Indiska mujahedin tog på sig skulden  

2011  

I januari arresterades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer 

misstänkt för oegentligheter i samband med skandalen kring mobillicensförsäljningen  

I mars dömde en domstol i delstaten Gujarat elva muslimska män till döden för tågbranden i 

staden Godhra i februari 2002, då en muslimsk mobb satte eld på en järnvägsvagn med 

hinduiska pilgrimer och aktivister på väg hem från Ayodhya. Minst 58 människor brändes 

inne. Vid rättegången döms dessutom 20 muslimska män till livstids fängelse  

Också i mars tvingades chefen för Indiens anti-korruptionsenhet, PJ Thomas, att avgå sedan 

Högsta domstolen konstaterat att han själv misstänkts för korruption i samband med en 

affär 1992  

I april åtalades den avskedade ministern med ansvar för telekommunikationer, Andimuthu 

Raja, för en rad brott, bland annat dokumentförfalskning, mutbrott och maktmissbruk, i 

samband med mobillicensförsäljningen 2008. Revisorer beräknade att korruptionsskandalen 

kan ha kostat Indien närmare 40 miljarder dollar, vilket motsvarar landets årliga 

försvarsbudget  

Juli  

I juli avgick textilminister Dayanidhi Maran sedan han anklagats för inblandning i 

korruptionsskandalen kring mobillicensförsäljningen 2008  

13 juli utfördes ett terrordåd i Mumbai som krävde 26 människors liv och skadade fler än 

130. Ingen tog på sig attentatet  

Augusti  

5 augusti sade inrikesministern i parlamentet att det sannolikt var en inhemsk grupp som låg 

bakom attentaten i Mumbai den 13 juli  



I mitten av augusti utbröt protestaktioner på olika platser i Indien efter att den 74-årige 

Gandhi-inspirerade aktivisten Anna Hazare greps av polisen i samband med sina aktioner 

mot den utbredda korruptionen  

September  

I september dödades minst 14 människor och närmare 80 skadas när en sprängladdning 

detonerade utanför en domstol i Delhi  

Omkring 800 000 offentlig anställda i regionen Telangana demonstrerade i delstaten Andhra 

Pradesh för att regionen skulle få bli en egen delstat  

November  

I november dömdes trettioen människor, mest hinduer, till livstids fängelse för mord, 

mordförsök, mordbrand och upplopp och andra brott riktade mot muslimer under 

kravallerna i Gujarat 2002  

Inleddes rättegångarna i Delhi mot en rad personer som anklagades för, bland annat 

mutbrott i samband med mobillicensförsäljningen 2008. Affären ansågs vara Indiens största 

korruptionsskandal någonsin  

December  

I december godkändes förslaget till en striktare korruptionslag av regeringen och antogs av 

parlamentets underhus. I överhuset pågick en debatt om den nya lagen så länge att någon 

omröstning inte kunde hållas innan tidsgränsen för omröstningen gick ut vilket gjorde att 

hela proceduren tvingades göras om  

Antikorruptionsaktivisten Anna Hazare var fortsatt kritiskt mot lagförslaget och krävde att 

det ändrades så att det även medger en granskning av Indiens högsta myndighet mot 

korruption CBI, Central Bureau of Investigation  

2012  

I april dömer en indisk domstol dömer 18 människor till livstids fängelse, fem personer till sju 

års fängelse och 23 frikänns för mord på 23 muslimer i byn Ode i Gujarat i samband med de 

religiösa upploppen 2002 

Indien gör en lyckad testuppskjutning av en långdistansrobot, som kan bära 

kärnvapenstridsspetsar. Missilen Agni-V har en räckvidd på 500 mil och kan bland annat nå 

mål i Kina 

I maj besöker premiärminister Singh Burma som första indiska regeringschef sedan 1987. Vid 

besöket träffar han både den burmesiska presidenten Thein Sein och oppositionsledaren 

Aung San Suu Kyi  

Den 19 juli vinner Pranab Mukherjee presidentvalet över Purno Sangma som stöds av 

oppositionspartiet BJP  



Undantagstillstånd införs i delar av Assam sedan våldsamma strider utbrutit mellan personer 

som tillhör den infödda folkgruppen bodo och muslimska nybyggare. Omkring 60 människor 

dödas och över 170 000 drivs på flykt  

På kvällen den 2 augusti detonerar flera sprängladdningar med bara några minuters 

mellanrum i Pune. Polisen bedömer att bombdådet är planerat och samordnat. Indiens nya 

inrikesminister Sushilkumar Shinde skulle ha besökt Pune samma kväll men ställde in resan 

med kort varsel. 2010 dödades 17 människor i ett sprängdåd i centrala Pune  

Våldsamheterna i delstaten Assam fortsätter. Antalet dödsoffer närmar sig nu 100, och 

antalet flyktingar uppskattas till cirka 500 000. Ledaren för det lokala partiet Folkfronten för 

Bodoland (BPF) grips, misstänkt för att ha bidragit till våldsutbrottet. BPF sitter i 

delstatsparlamentet och är allierad med det ledande Kongresspartiet  

Regeringen hamnar åter i en svår situation när ytterligare en korruptionsskandal, av 

oppositionen kallad ”Coalgate”, avslöjas. Den indiska riksrevisionen meddelar att 

skattebetalarna gick miste om motsvarande över 400 miljarder kronor när regeringen mellan 

2004 och 2009 sålde gruvrättigheter och gruvfält direkt till privata företag för priser långt 

under marknadsvärdet, i stället för att sälja till högstbjudande. Hundratals människor 

demonstrerar i Delhi mot korruptionen, men de stoppas av polisen när de börjar gå mot 

premiärminister Singhs residens. BJP kräver en oberoende utredning av ”Coalgate” och att 

kontrakten rivs upp och omförhandlas  

32 personer döms till långa fängelsestraff för delaktighet i massakrerna i Gujarat 2002, då 

hindunationalister dödade runt 2 500 människor, varav de allra flesta var muslimer. En 

tidigare delstatsminister från BJP döms till 28 års fängelse för sin roll i mördandet  

I oktober genomför premiärminister Singh en större regeringsombildning i ett försök att 

föryngra regeringen; 22 nya ministrar tillträder, bland andra byts utrikes-, justitie- och 

oljeministrarna ut  

I november leder nya våldsutbrott mellan bodo och muslimer i Assam till utegångsförbud på 

obestämd tid i distriktet Kokrajhar. Minst sex personer ska ha dödats. Vid den aktuella 

tidpunkten beräknas över 36 000 människor, flertalet muslimer, fortfarande befinna sig i 

något av de 80 flyktinglägren i delstaten  

Den ende överlevande gärningsmannen från terrordådet i Mumbai i november 2008, 

pakistaniern Mohammad Ajmal Amir Qasab, avrättas genom hängning i ett fängelse i Pune. 

Qasab dömdes i maj 2010 till döden för mord, innehav av sprängmedel samt krigföring mot 

Indien  

I december bryter svåra oroligheter ut i Delhi vid protester mot en gruppvåldtäkt på en 23-

årig kvinnlig student ombord på en buss. Sex män, däribland busschauffören, grips. Kvinnan 

genomgår tre operationer, men hon har livshotande skador och flygs senare till Singapore, 

där hon trots specialistvård avlider. Protesterna mot våldtäkten fortsätter i över en vecka 

och många människor skadas  

 



2013 

Januari  

Dömdes en amerikansk-pakistansk läkare till 35 års fängelse av en amerikansk domstol för 

delaktighet i planeringen av terrordåden i Mumbai 2008 

Inrättades en särskild kvinnodomstol i Västbengalen med enbart kvinnlig personal som 

konsekvens av gruppvåldtäkten i Delhi. Domstolen den första av liknande domstolar i Indien. 

Syftet är att mål rörande kvinnomisshandel, våldtäkt eller andra brott riktade mot kvinnor 

ska få en snabbare handläggning 

Utsåg Kongresspartiet Rahul Gandhi till vice ordförande som därmed blev partiets näst 

högste representant, efter sin mor, partiordförande Sonia Gandhi 

Stängdes fyra poliser i Delhi av från sina tjänster till följd av hur de hanterat en misstänkt 

gruppvåldtäkt som ska ha skett mot en 21-årig kvinna den 5 januari 

Greps sex män i Punjab misstänkta för en gruppvåldtäkt mot en 29-årig kvinna ombord på en 

buss 

Februari 

Dödades sjutton personer när två samordnade sprängladdningar detonerade på en 

busshållplats i Hyderabad 

Bröt demonstrationer ut i indiska Kashmir när muslimen Mohammad Afzal Guru från 

Kashmir avrättades genom hängning för delaktighet i en attack mot Indiens parlament 2001. 

Tre unga män sköts ihjäl av polisen i samband med demonstrationerna 

Sköts tretton personer ihjäl av polis när våldsamheter bröt ut vid en vallokal i Assam 

Infördes nya lagar som skärpte straffskalan för flera olika brott riktade mot kvinnor, till 

exempel våldtäkt och angrepp med syra. Enligt de nya lagarna kan i fortsättningen dödsstraff 

utdömas för en våldtäkt som leder till att offret avlider eller “hamnar i ett vegetativt 

tillstånd”. Gruppvåldtäkt, våldtäkt mot minderårig samt våldtäkt som begås av polis eller 

annan myndighetsperson ska ge fängelse i minst 20 år. Under 2011 registrerades över 24 

000 våldtäkter i Indien, omkring 25 % ledde till fällande domar 

Mars 

Presenterade regeringen en plan på att subventionera mat för två tredjedelar av Indiens 

befolkning, omkring 800 miljoner av de fattigaste enligt ett vallöfte 2009 

Lämnade det regionala partiet DMK, Dravida Munnetra Kazhagam, i Tamil Nadu regeringen 

för att regeringen inte markerade tillräckligt hårt mot den lankesiska regeringens misstänkta 

övergrepp mot den tamilska minoriteten i inbördeskriget i Sri Lanka 

Dödades fem säkerhetspoliser på en polisstation i Srinagar i indiska Kashmir i ett överfall. I 

oroligheter som följde dödades ett tiotal personer i sammandrabbningar med kravallpolis 



Avled den busschaufför som stod åtalad för gruppvåldtäkten i Delhi 2012 i fängelset. 

Fängelsepersonalen hävdade att han begått självmord genom hängning. Hans familj och 

hans försvarsadvokater hävdar att han bragts om livet i fängelset efter att ha misshandlats 

och våldtagits 

April 

Dömdes den man som åtalades för sprängningen av German Bakery i Pune i februari 2010 till 

döden. 17 personer omkom vid attentatet. Fem misstänkta var fortfarande på fri fot 

Hölls stora protestdemonstrationer i Delhi efter att det avslöjats att en femårig flicka har 

suttit instängd i minst två dygn efter att ha kidnappats, våldtagits, torterats och lämnats åt 

sitt öde. Två män greps för övergreppet. Senare i månaden avled en annan femårig flicka 

efter en grov våldtäkt i Madhya Pradesh. En man greps för övergreppet 

Maj 

Dödades minst ett 20-tal människor av maoistiska rebeller i Chhattisgarh 

Juni 

Uppskattningsvis 5 700 människor omkom som en följd av översvämningar och jordskred 

efter monsunregnen i delstaten Uttarakhand i Himalaya. Monsunregnen var de värsta på 80 

år 

Dödades åtta indiska soldater och sju skadades när väpnade män angrep en armékolonn i 

Srinagar i indiska Kashmir. Ett par dagar tidigare hade två indiska polismän skjutits ihjäl i 

Srinagar 

Juli 

Beslutade regeringen att delstaten Andhra Pradesh ska delas genom att Telangana skall bli 

en egen delstat. I väntan på att Andhra Pradesh får en ny egen huvudstad ska de båda 

delstaterna dela på Hyderabad som sedan kommer att hamna i Telangana. Beslutet utlöser 

omfattande protester i Andhra Pradesh 

Inträffade nio explosioner vid ett av Indiens mest berömda buddistiska tempelkomplex, 

klostret Bodh Gaya och templet Mahabodhi i delstaten Bihar. Inga människor omkom men 

två skadades 

Undertecknade president Mukherjee regeringens lagförslag om matsubventioner för fattiga 

som presenterades i mars 

Augusti 

Sköts fem indiska soldater ihjäl i Kashmir 

 

 

 



September  

Dödades ett tiotal människor, däribland poliser, militärer, attentatsmän och civila, av 

militanta gärningsmän vid en polisstation och ett arméläger i indiska Kashmir 

Dömdes de fyra vuxna män som åtalats för gruppvåldtäkten i Delhi 2012 till döden 

Bröt religionskravaller mellan hinduer och muslimer ut i distriktet Muzaffarnagar i Uttar 

Pradesh, omkring 50 personer dödades. Tusentals soldater sändes till Muzaffarnagar. Den 

militära beredskapen höjdes i hela Uttar Pradesh 

Dömdes sex män till livstids fängelse för en gruppvåldtäkt mot en 21-årig nepalesisk kvinnlig 

student på ett universitetsområde i Bangalore i oktober 2012 

Antog parlamentets båda kamrar lagen om matsubventioner för två tredjedelar av 

befolkningen, den så kallade lagen om livsmedelssäkerhet som föreslogs i mars 

Oktober 

Dödades sex människor dödas och fler än 100 skadas när flera sprängladdningar 

exploderade i staden Patna i Bihar 

Ingick Indien och Kina ett avtal om gränsförsvarssamarbete i syfte att undvika 

konfrontationer i de gemensamma gränstrakterna i Himalaya 

Dömdes en av landets mest kända politiker, Lalu Prasad Yadav, till fem års fängelse för att ha 

förskingrat tiotals miljoner av ett statligt stödprogram på 1990-talet 

December 

Antog det federala parlamentet en ny lag mot korruption som innebär att Indien får en 

oberoende ombudsman som kan åtala korruptionsmisstänkta politiker och statstjänstemän 

Beslutade Högsta domstolen att homosexuella handlingar åter ska kriminaliseras enligt en 

153 år gammal lag från kolonialtiden. Lagen avskaffades av en lägre rättsinstans 2009, men 

Högsta domstolen beslutade att lagen fortfarande skall tillämpas 

Visade det sammanlagda resultatet av delstatsvalen att BJP blev segrare och att valet blev 

ett bakslag för Kongresspartiet  

2014  

Januari 

Röstade delstatsparlamentet i Andhra Pradesh ned förslaget om att bilda den nya delstaten, 

Telangana 

Utsåg Kongresspartiet Rahul Gandhi till ledare för kommande valkampanj 

Februari 

Antog det federala parlamentets båda kamrar en lag som godkände bildandet av Indiens 

29:e delstat, Telangana 



 

Omvandlade Högsta domstolen dödsstraffet till livstids fängelse för tre av de sju personer 

som dömts för mordet på Indiens tidigare premiärminister Rajiv Gandhi år 1991 

Föll delstatsregeringen i Delhi, bara 49 dagar efter tillträdet. Anledningen var att AAP inte 

lyckas få igenom en antikorruptionslag eftersom lagförslaget blockerades av Kongresspartiet 

och BJP 

April 

Parlamentsvalen drabbades av våldsamheter i centrala och östra Indien med flera dödade 

som följd. Även valet i Indiska Kashmir blev våldsamt 

Dömdes tre män till döden genom hängning för en gruppvåldtäkt på en 22-årig kvinnlig 

fotograf i Mumbai i augusti 2013. En fjärde gärningsman dömdes till livstids fängelse. Tre av 

männen dömdes redan i mars för en gruppvåldtäkt på en 18-årig telefonist i Mumbai i juli 

2013 

Maj  

26 maj blir BJP:s Narendra Modi Indiens nye premiärminister vid en ceremoni i Delhi 

Parlamentsvalet vanns stort av BJP som fick 282 av 543 mandat i det lagstiftande underhuset 

vilket var en ökning med 164 mandat sedan valet 2009. BJP fick majoritet till att bilda en 

egen regering. Kongresspartiet förlorade stort och fick endast 44 mandat i parlamentet från 

att ha haft 206 

Dödades fler än 40 personer, varv två barn, i två attentat i Assam 

Juni 

Presenterade regeringen sitt ekonomiska reformprogram. Dessutom skall man prioritera 

kampen mot kvinnovåldet mm 

Utsattes två tonårsflickor för en gruppvåldtäkt och hängdes i ett träd i Uttar Pradesh. 

Händelsen ledde till stora demonstrationer på olika platser. Tre misstänkta greps för brottet 

2 juni Blev Andhra Pradeshs norra del formellt Indiens 29:e delstat, Telangana, med 35 

miljoner invånare. Storstaden Hyderabad ska vara en delad delstatshuvudstad i tio år tills 

Andhra Pradesh hunnit skapa en egen ny huvudstad 

Juli 

Presenterade regeringen sin första statsbudget 

Dömde Permanenta skiljedomstolen i Haag till Bangladeshs fördel i en gränstvist man man 

haft i decennier 

Avslog Högsta domstolen en begäran om att förbjuda de muslimska shariadomstolarna men 

deras utslag är inte juridiskt bindande, tillägger HDbv 

 



Augusti  

Lanserade regeringen ett program med målet att alla hushåll i Indien skulle få ett bankkonto 

för att på så sätt förbättra fattiga familjers möjlighet att själva få kontroll över den privata 

ekonomin  

Besökte premiärminister Modi Kargil i Kashmir. Han var den förste indiske premiärministern 

som besöker staden sedan 1 000 indiska soldater dödades där i strider mot Pakistan 1999  

September  

Besökte Kinas president Xi Jinping Indien. Xi Jinping och premiärminister Modi besökte 

tillsammans delstaten Gujarat, där Kina lovade investera i ett nytt industriområde. I Delhi 

slöts flera samarbetsavtal, bland annat att Kina skulle investera i Indiens järnvägar, handel, 

rymdforskning och kärnenergi för fredligt bruk  

Besökte premiärminister Modi USA där han träffade president Barack Obama i Vita huset. 

Mötet resulterade i samarbete i kampen mot terrorism, mot spridandet av 

massförstörelsevapen och inom rymdforskning mm 

Besökte premiärminister Modi Japan med syfte att stärka samarbetet mellan de två länderna  

Oktober  

Vann BJP delstatsvalen i Haryana och Maharashtra. I Haryana fick BJP egen majoritet i 

delstatsregeringen. I Maharashtra var man tvungen att bilda en regeringskoalition. Båda 

delstaterna styrdes tidigare av Kongresspartiet  

Startade kampanjen "Make in India" som syftade till att göra Indien mer företagsvänligt och 

attraktivt för investerare och andra delar av näringslivet. Byråkratin skulle bantas och fler 

yrkesutbildningar och lärlingsprogram startas mm  

Lanserades den femåriga kampanjen ”Clean India” som skulle leda till förbättrad renlighet på 

allmänna platser i städer och på landsbygd  

November  

Dömdes tre soldater, varav två befäl, till livstids fängelse för morden på tre unga män i 

Kashmir i april 2010  

 

 

 

 

 

 

 



December  

8 december Genomfördes fyra väpnade attacker i Srinagar, Kashmirs huvudstad, kort innan 

premiärminister skulle hålla tal inför delstatsvalen i Jammu och Kashmir. 18 personer 

dödades  

Dödades omkring 70 personer under gerillaattacker mot byar i delstaten Assam. Indiska 

armén satte in 6 000 soldater i sökandet efter gerillan  

Fick den BJP-ledda Nationella demokratiska alliansen en klar majoritet i delstatsvalet i 

delstaten Jharkhand  

BJP gick starkt framåt i delstatsvalet i Jammu och Kashmir. Störst blev dock det lokala Folkets 

demokratiska parti (PDP)  

Presenterade regeringen en proposition om ett nytt, landsomfattande och heltäckande 

system för beskattning av varor och tjänster, GST (Goods and services tax). Skattereformen 

kan bli den största sedan landets självständighet  

Sköt Indien upp sin största raket hittills i rymden. Vid samma tillfälle avfyrades även en 

obemannad kapsel som kan rymma flera astronauter  

Förbjöd Indien organisationen Islamiska statens (IS) verksamhet i landet  

Besökte Rysslands president Vladimir Putin Indien. Modi och Putin kom överens om att öka 

det bilaterala samarbetet inom försvar och energi. Modi kallar Ryssland Indiens "viktigaste 

försvarspartner". Flera avtal inom energiområdet skrevs, bland annat skulle Ryssland hjälpa 

Indien att bygga minst tio nya kärnkraftsreaktorer  

Tilldelades indiern Kailash Satyarthi Nobels fredspris för sin mångåriga kamp mot barnarbete 

och barnslaveri. Han fick dela priset med pakistaniern Malala Yousefzai, som arbetar för 

flickors rätt till utbildning. Satyarhtis organisation Bachpan Bachao Andolan har sedan 1990-

talet befriat fler än 80 000 barn från tvångsarbete och slaveri, och hjälpt dem tillbaka till 

samhället genom rehabilitering och utbildning  

2015  

Januari  

Infördes presidentstyre i delstaten Jammu och Kashmir efter att de två segrande partierna i 

delstatsvalet i december 2014, BJP och Folkets demokratiska parti (PDP) inte lyckats bilda 

regering  

Efter 65 års verksamhet lades den statliga ekonomiska Planeringskommissionen ned. 

Premiärminister Modi kritiserade den för att hämma tillväxten genom en tungrodd byråkrati 

av sovjetisk modell. Kommissionen ersattes av en organisation kallad Nationella 

institutionen för omvandling av Indien (Niti). Alla ledare för landets delstater och 

unionsterritorier ska ingå i Niti  

 



Februari  

Bildades en ny delstatsregering i Jammu och Kashmir efter att BJP och PDP lyckats komma 

överens. Det blev första gången som det hindunationalistiska BJP fick regeringsmakten i det 

muslimskt dominerade Jammu och Kashmir  

Tillkännagav premiärminister Modi att Indien ska utveckla sin egen försvarsindustri. Landet 

ska bygga sju nya avancerade krigsfartyg och sex kärnvapenbestyckade ubåtar  

Vann AAP, Vanligt folks parti, en jordskredsseger i delstatsvalet i Delhi. Partiet fick 67 av 70 

mandat i delstatsförsamlingen, BJP fick de resterande 3 mandaten. Kongresspartiet blev utan 

mandat  

Mars  

Efter att ha plundrat och vandaliserat en klosterskola i Västbengalen våldtog sex män en 74-

årig nunna. Allt filmas av en övervakningskamera. Demonstrationer mot det utbredda 

kvinnovåldet bröt ut i flera städer  

Besökte premiärminister Modi Sri Lanka. Besöket var det första av en indisk premiärminister 

på närmare 30 år. Bilaterala samarbetsavtal om tull-, visum- samt valutaregler och 

utvecklingsstöd ingicks  

Greps fyrtiotvå personer i samband med att en fängslad våldtäktsman lynchades av en 

folkmassa i Nagaland. Mannen släpades ut ur fängelset och misshandlades svårt på gatan. 

Därefter hängdes i ett träd  

April  

Frigavs Zaki-ur-Rehman Lakhvi som varit fängslad i den pakistanska staden Rawalpindi 

misstänkt för att vara den som planerade terrordåden i Mumbai 2008 som dödade 166 

personer. Indiska regeringen protesterade mot frigivningen  

Lanserade premiärminister Modi MUDRA Bank för att ge krediter till småföretag och reglera 

institutionerna för mikrokrediter  

Maj  

Besökte premiärminister Modi Kina. De två länderna ingick handels- och samarbetsavtal  

Juni  

Gick indiska armén till anfall mot rebellfästen inne i Myanmar efter att ett 20-tal indiska 

soldater dödats i ett bakhåll mot en armékolonn i delstaten Manipur  

Ingick Indien och USA ett tioårigt ramavtal för försvarssamarbete  

 

 

 



Juli  

Avrättades Yakub Memon genom hängning. Han var dömd för att ha finansierat en rad 

sprängdåd i Mumbai 1993 då 257 människor dödades efter att tolv sprängladdningar 

detonerade på olika platser  

Dödades sju personer, varav tre civila, när tre män attackerade en polisstation i Gurdaspur i 

delstaten Punjab nära gränsen mot Pakistan  

Augusti  

Urartade en stor demonstration i Ahmedabad i delstaten Gujarat med åtta döda som följd  

Ingick regeringen ett fredsavtal med en separatistgrupp i delstaten Nagaland. Rebellerna 

från National Socialist Council hade i över 60 år kämpat för att deras folkgrupp naga ska få 

bilda en egen stat  

Oktober  

Lovade Indien i sin klimatplan till FN att minska sina utsläpp av växthusgaser med 35 % i 

förhållande till BNP och att minst 40 % av all el skall komma från fossilfria bränslen fram till 

år 2030.  Bara USA och Kina släpper ut mer växthusgaser än Indien  

November  

Sköt indiska soldater ihjäl tre misstänkta rebeller och en annan person när beväpnade 

gärningsmän gick till attack mot en armépostering i indiska Kashmir  

Förlorade BJP delstatsvalet i Bihar. En koalition av regionala partier vann 178 av de 243 

mandaten, medan BJP fick 58 mandat  

December  

Dömdes sju män till döden genom hängning för gruppvåldtäkt och mord på en nepalesisk 

kvinna i norra Indien i februari 2015. En åttonde förövare var minderårig och ställdes inför 

rätta i en ungdomsdomstol. Den nionde gärningsmannen tog livet av sig efter gripandet  

Bröt stora demonstrationer ut när en av de fem män som dömts för gruppvåldtäkten i Delhi 

2012 frigavs. Han var minderåret när brottet begick och hade nu avtjänat sitt straff  

Beordrade Högsta domstolen en rad åtgärder för att minska luftföroreningarna i Delhi  

 

 

 

 

 

 



2016  

Januari  

Dömdes trettiofem besättningsmän på ett amerikanskt, privatägt fartyg till fem års fängelse 

för att olagligen ha befunnit sig på indiskt territorialvatten, med vapen och ammunition i 

lasten  

Under besöket av Frankrikes president Hollande ingicks ett avtal om att Frankrike skulle sälja 

36 stridsflygplan av modellen Rafale till Indien. Ytterligare tolv andra bilaterala avtal ingick 

också, band annat om rymdsamarbete, teknologi och forskning samt om upprustning av 

indiska tågstationer  

Dödades sju indiska soldater och minst fyra militanta islamister under en attack mot en 

flygbas i Pathankot  

Februari  

Dödades fem soldater, en civilperson och tre rebeller efter en attack mot en paramilitär 

konvoj i Kashmir  

Dödades tjugofem människor och hundratals skadades när medlemmar av kasten jat 

demonstrerade under flera dagar i delstaten Haryana och i Delhi. Jat-medlemmarna krävde 

positiv särbehandling på arbetsmarknaden och på universiteten på samma sätt som lägre 

kaster kan bli. Jat är en relativt hög kast vars medlemmar ofta är bönder  

Greps en student vid Jawaharlal Nehru-universitetet i New Delhi misstänkt för uppvigling 

sedan han i ett tal uttryckt "anti-nationella känslor" i relation till konflikten i Kashmir. 

Gripandet av studenten utlöste de största studentdemonstrationerna på 25 år  

Mars  

Röstade parlamentet i delstaten Haryana ja för att ge kasten jat rätt till kvotering till statliga 

jobb och studieplatser. Beslutet tas som en följd av kastens våldsamma demonstrationer i 

februari. Fyra andra kaster får samtidigt rätt till kvotering, jat sikh, tyagi, bishnoi och ror  

April  

Dödades fem civilpersoner i staden Handwara i indiska Kashmir när armén öppnade eld mot 

demonstranter som anklagade en armésoldat för att ha ofredat en flicka sexuellt  

10 april Omkom mer än 100 människor och närmare 400 skadades när ett olagligt 

nyårsfyrverkeri exploderades och antändes i ett tempel i delstaten Kerala  

Maj  

Besökte premiärminister Modi Iran för att stärka handelsförbindelserna mellan länderna  

Kritiserade Högsta domstolen regeringen för att den inte hjälper de minst 330 miljoner 

indier i 13 delstater som drabbats av den svåraste torkan på decennier  

 



Juni  

Dömde en specialdomstol elva personer till livstids fängelse för delaktighet i massakern i 

Gulbarg-byggnaden i Gujarat år 2002 som krävde 69 människoliv. Andra åtalade fick olika 

långa fängelsestraff  

Juli  

13 juli Bröt nya upplopp ut i Kashmir med många döda  

Augusti  

Under en vecka dödades åtta personer i Kashmir i samband med demonstrationer  

September  

Evakuerades tusentals människor av säkerhetsskäl i byar i Punjab nära gränsen till Pakistan 

efter den upptrappade konflikten med grannlandet  

Dödades arton indiska soldater när väpnade män angrep ett arméhögkvarter i Uri, tio mil 

väster om Srinagar. Fyra angripare dödades i arméns motattack  

Oktober  

Sköts tre män ihjäl efter en attack mot en indisk armébas i Kashmir  

November  

Beslutade regeringen beslutar att alla sedlar av valören 1 000 respektive 500 rupier var 

ogiltiga. Sedlarna drogs in som försök att komma till rätta med korruption och illegal 

hantering av pengar. Invånarna fick 50 dagar på sig att växla in dessa sedlar mot nya 2 000- 

och 500-sedlar. Åtgärden ledde till brist på kontanter  

December  

Dömdes två ledare för Indiska mujahedin och tre andra åtalade till döden för två 

sprängattentat i februari 2013 som krävde 18 människors liv  

2017  

Mars  

Sammanställd statistik över antalet flygresenärer under 2016 visade att Indien är världens 

tredje största flygmarknad, med runt 100 miljoner passagerare, bara Kina och USA har fler 

resenärer. Japan kommer på fjärde plats  

Dömde en domstol i Rajasthan tre radikala hinduer till livstids fängelse för deras roll i 

sprängningen av den muslimska helgedomen Ajmer år 2007, då tre människor dödades och 

ett dussintal skadades  

 

 



April  

Dödades 25 militärpoliser av de maoistiska naxaliterna vid ett vägbygge i delstaten 

Chhattisgarh. Enligt ögonvittnen använde naxaliterna bybor som mänskliga sköldar för att 

militärpolisen inte skulle kunna besvara beskjutningen vid överfallet  

16 april Fyllnadsvalet till den lagstiftande församlingen i Jammu och Kashmir blev våldsamt, 

åtta personer dödades och över 100 skadades. Fler än 150 vallokaler vandaliserades  

Maj  

Genomförde indiska styrkor den största militära offensiven mot rebellgrupperingar i Jammu 

och Kashmir på flera år  

Juni  

Hölls stora demonstrationer i tio städer i protest mot de många attacker som skett mot 

muslimer  

Juli  

Valdes daliten (kastlös grupp) och juristen Ram Nath Kovind till Indiens president  

Infördes förbud av handel med kor för kommersiell slakt  

1 juli Införde regeringen ett omfattande nytt skattesystem, vars syfte var att omvandla 

Indiens ekonomi till en enda marknad istället för en mängd delstatsekonomier samt stävja 

korruption och minska byråkratin för företagare. Basvaror som grönsaker och mjölk 

beskattas exempelvis inte, medan lyxvaror som tobak och alkohol beskattas mest  

Augusti  

Förbjöd Högsta domstolen att den muslimska tradition som ger män rätt att skiljas från sina 

fruar genom att säga ordet "talaq", skilsmässa, tre gånger strider mot grundlagen  

Sköt indisk militär ihjäl fem personer som försökte ta sig över gränsen från Pakistan in i den 

indiskkontrollerade delen av Kashmir  

Protesterade tusentals invånare i Srinagar efter att Abu Dujana, ledare för en islamistgrupp, 

dödades av indisk militär  

September  

Dömdes två män till döden för delaktighet i bombattentaten i Mumbai 1993 som krävde 257 

människor liv. En tredje man döms till tio års fängelse  

Sköts journalisten Gauri Lankesh ihjäl på trappan till sin bostad i Bangalore av okända 

gärningsmän på motorcykel. Hon var känd som en orädd kritiker av radikala 

hindunationalister, även politiker inom det regerande BJP. Vid mordtillfället var Gauri 

Lankesh på permission från fängelset där hon avtjänade ett straff efter att ha fällts för förtal 

av hindunationalistiska politiker i en artikel  

 



Oktober  

Beslutade Högsta domstolen att det inte längre var lagligt för män att ha sex med sina 

minderåriga fruar. Detta ska istället definieras som våldtäkt. Tillåtna lägsta ålder för sex med 

sin fru blev nu 18 år  

Fick de elva muslimska männen som dömts till döden för tågbranden i Gujarat 2002 sina 

straff omvandlade till livstids fängelse av en delstatsdomstol. I mordbranden ombord på ett 

tåg dödades 59 människor, varav flertalet var hinduiska pilgrimer. Branden ledde till en 

omfattande hämndaktion i form av våldsamma upplopp riktade mot delstatens muslimer. 

Fler än 1 000 människor, de allra flesta muslimer, dödades i upploppen  

November  

Sköts kriminalreportern Sudip Dutta Bhaumik ihjäl av en soldat under ett besök på en 

militärpolisstation i delstaten Tripura. Polisen ansåg att mordet var ett beställningsjobb på 

order av ett armébefäl som var under utredning för bedrägeri  

10 november Återinfördes begränsning av antalet bilar som får vara i New Delhi på samma 

gång. Orsaken till åtgärden var den hälsofarliga och tjocka smog som i november fanns i 

staden. Nivån på luftföroreningarna i Delhi var 30 gånger högre än det gränsvärde som 

Världshälsoorganisationen WHO fastställt  

December  

31 december Dödades åtta personer i samband med ett överfall mot en halvmilitär 

förläggning utanför Srinagar i Kashmir. Fyra var indiska soldater och fyra var motståndsmän  

Antog parlamentets underhus en lag som förbjuder den muslimska tradition som ger män 

rätt att skiljas från sina fruar genom att säga ordet "talaq" , skilsmässa, tre gånger. Den man 

som gör sig skyldig till detta ska nu kunna dömas till fängelse  

Sköts Noor Mohammad Tantray, militär ledare för islamistgruppen Jaish-e-Mohammad, ihjäl 

i Kashmir.2017 blev det dödligaste året på ett årtionde då 350 människor, varav 210 

misstänkta rebeller och 57 civila, miste livet i sammandrabbningar med militären  

Vann det regerande BJP partiet delstatsvalen i Gujarat och Himachal Pradesh och fick 

därmed makten i 19 av landets delstater 29 delstater  

2018  

Februari  

Presenterade regeringen ett nytt statsfinansierat program som ska täcka sjukvårdskostnader 

för ungefär 100 miljoner fattiga familjer  

Tusentals vårdkliniker ska också byggas där fattiga kan få läkemedel och läkarundersökningar 

gratis  

 

 



Mars  

Dömdes elva män till livstids fängelse för mordet på en muslimsk kötthandlare i delstaten 

Jharkhand i juni 2017. En av de dödsdömda arbetade för det regerande hindunationalistiska 

BJP  

Bekräftade Indien att de 39 indiska byggnadsarbetarna som kidnappades av Islamiska staten 

(IS) i den irakiska staden Mosul 2014 är döda. Utrikesminister Sushma Swaraj sade att de 38 

arbetarnas DNA matchar kroppar som hittats i en massgrav  

Träffades tiotusentals bönder i Mumbai efter att i sex dagar marscherat nästan 17 milen från 

distriktet Nashik i delstaten Maharashtra för att kräva högre ersättning för 

jordbruksprodukter och för att få löfte om att skuldavskrivningar ska förverkligas av 

delstatsmyndigheterna  

Besökte Frankrikes president Emmanuel Macron Indien i tre dagar. Flera handels- och 

samarbetsavtal slöts  

Dödades sex personer när soldater och en motståndsman sköt mot varandra vid en 

militärpostering i Kashmir. Tusentals människor runt om i den indiskkontrollerade delen av 

Kashmir protesterade mot dödsskjutningarna  

April  

Dödades ett fyrtiotal, varav många kvinnor, maoistiska gerillasoldater av kommandostyrkor i 

delstaten Maharashtra  

Införde regeringen en lag om dödsstraff för våldtäkt på barn under tolv års ålder och skärpte 

fängelsestraffet för sexuella övergrepp på flickor under 16 år  

Tusentals människor demonstrerade runt om i Indien mot en brutal våldtäkt och mord på en 

åttaårig muslimsk flicka i Jammu samt en misstänkt våldtäkt på en 17-åring utförd av en BJP-

politiker i Uttar Pradesh  

Mördades två journalister, en kördes ihjäl av en byledare i delstaten Bihar och den andre av 

en lastbil i delstaten Madhya Pradesh. Båda journalisterna var så kallade ”grävande 

journalister” som undersökte oegentligheter  

Maj  

Enades Indien och Pakistan om att stoppa beskjutningen över kontrollinjen, som skiljer de 

pakistanska och indiska områdena i Kashmir åt   

Dödades fler än tio personer när polis och säkerhetsstyrkor i hamnstaden Tuticorin i 

delstaten Tamil Nadu sköt mot demonstranter som krävde att ett kopparsmältverk skulle 

stängas av miljöskäl  

 

 

 



Juni  

Ställdes Jammu och Kashmir under direktstyre efter att delstatens chefsminister Mehbooba 

Mufti avgått  

Bröt Indien vapenvilan i Kashmir som ingick en månad tidigare genom att återuppta sina 

militära insatser mot motståndsgrupper  

Sköts journalisten Shujaat Bukhari och hans livvakt ihjäl i Kashmir  

Offentliggjorde FN:s råd för de mänskliga rättigheterna sin första rapport om våld utfört av 

Indien och Pakistan i Kashmir. Rapporten omfattar perioden mellan januari 2016 och april 

2018. Båda länderna kritiseras, men Indien hårdast  

Juli  

Fick omkring fyra miljoner statslösa människor i delstaten Assam avslag på sina ansökningar 

om indiskt medborgarskap och riskerade därmed utvisning. Det gällde i första hand 

människor som flydde från Bangladesh innan självständigheten år 1971  

Blev Indien världens sjätte största ekonomi efter att ha passerat Frankrike  

September  

Beslutade Högsta domstolen att homosexuella handlingar inte längre var olagliga och att 

diskriminering på grund av sexuell läggning strider mot grundläggande mänskliga rättigheter  

Oktober  

Dömdes 16 pensionerade poliser till livstids fängelse för att ha utfört den så kallade 

Hashimpura-massakern 1987 i staden Ayodhya i delstaten Uttar Pradesh  

Köpte Indien ett missilförsvarssystem av Ryssland för fem miljarder dollar. USA hotade den 

indiska regeringen med sanktioner för köpet  

December  

Meddelade de nyvalda chefsministrarna i Rajasthan, Madhya Pradesh och Chhattisgarh att 

deras delstatsregeringar skriver av lån för sammanlagt omkring 8,6 miljarder dollar för 

miljontals skuldsatta bönder. Skuldavskrivningar var ett vallöfte som Kongresspartiets 

kandidater gav under valrörelserna  

Krävde hundratusentals människor genom en marsch i New Delhi att ett hinduiskt tempel 

ska byggas på den plats i Uttar Pradesh där en moské från 1500-talet revs av en folkmassa 

1992  

 

 

 

 



2019  

Januari  

Spred sig omfattande oroligheter i delstaten Kerala. Orsaken var att två kvinnor i 40-

årsåldern lyckades ta sig in i det hinduiska templet Sabarimala, en av hinduismens heligaste 

platser. Några dagar senare tar en tredje kvinna sig in i templet. I Sabarimala har 

besöksförbud för kvinnor i menstruerande ålder, 10-50 år, gällt av tradition. I september 

2018 upphävdes förbudet av landets högsta domstol som fastslog att förbudet var 

könsdiskriminerande. Kvinnor testade om HD:s utslag gällde  

Februari  

Bombade indiskt stridsflyg ett av organisationen Jaish-e-Mohammads fästen inne i Pakistan. 

Enligt en indisk minister dödas många av gruppens rebeller i attacken. Pakistan hävdar att 

ingen dödats  

Beslutade Högsta domstolen att över en miljon familjer tillhörande stamfolk ska avvisas från 

den skogsmark de lever på. Amnesty International och andra människorättsgrupper 

kritiserade domen som ett slag mot Indiens utsatta ursprungsfolk. Indisk lag tillåter stamfolk 

att leva på skogsmark om de nyttjat den i minst tre generationer före 2005  

Dödades nio människor personer i Kashmir när regeringssoldater och organisationen Jaish-e-

Mohammad drabbar samman utanför Srinagar  

Dödades ett fyrtiotal regeringssoldater av en självmordsbombare i Kashmir. Detta var ett av 

de värsta attentaten mot indisk militär i Kashmir sedan 1980-talet. Indien anklagade Pakistan 

för att ligga bakom dådet  

Mördades en ledamot för det regerande partiet TMC i Västbengalens delstatsparlament i 

distriktet Nadia av okända gärningsmän under en hinduisk ceremoni  

Maj  

Offentliggjordes det officiella resultatet av valet till underhusets 543 platser. BJP fick 303 

mandat vilket var en ökning med 21 mandat jämfört med valet 2014. Kongresspartiet gjorde 

ännu ett dåligt val och fick 52 mandat, vilket dock var något bättre än katastrofvalet 2014 då 

partiet endast fick 44 mandat  

Meddelade Islamiska staten (IS) att organisationen grundat sin första "provins" i Indien. 

Provinsen kallades "Wilayah of Hind" och låg i Jammu och Kashmir. Regeringen i New Delhi 

nekade till att IS etablerat sig i landet  

 

 

 

 

 



Juli  

Infördes en ny lag som gör muslimska skilsmässor olagliga enligt den gamla traditionen där 

mannen kan säga att han vill skiljas tre gånger för att en skilsmässa skall vara giltig, så kallad 

"triple talaq"  

Noterades att Indiens utrotningshotade tigrar nu har en kraftig tillväxt efter en lång tids 

tillbakagång. Resultatet av den senaste inventeringen visar att det beräknade antalet vilda 

tigrar nu är 2 967 styck, vilket är omkring 30 % fler tigrar än år 2014 då 2 226 tigrar 

registrerades. Sju av tio tigrar i världen lever nu i Indien  

Meddelade det indiska finansdepartementet att 330 miljarder dollar ska investeras i 

förnybar energi till år 2030, då 40 % av den el som förbrukas i landet ska utvinnas från av 

förnybara energikällor  

Augusti  

Höll FN:s säkerhetsråd ett extra möte med anledning av Indiens återkallande av självstyret 

på begäran av Pakistan och Kina. Det var första gången sedan 1971 som rådet håller ett 

möte om situationen i Jammu och Kashmir. Indien protesterade möt mötet  

Stora demonstrationer genomfördes i Kashmirdalen efter att Indiens regering återkallat 

självstyret vilket ledde till många arresteringar  

Upphävde regeringen i New Delhi artikel 370 i Indiens författning, vilken ger delstaten 

Jammu och Kashmir så kallade "särskilda privilegier"  

Det innebär att det omstridda området förlorade sin rätt till egen konstitution, egen flagga 

och till sitt självstyre  

September  

Invigdes en oljeledning mellan Indien och Nepal, den första som korsar en nationsgräns i 

Asien  

Oktober  

Upphörde delstaten Jammu och Kashmir formellt att existera och omvandlades istället till 

två federalt administrerade territorier, Ladakh samt Jammu och Kashmir  

Hävde regeringen i New Delhi blockeringen av mobilnätverken i Kashmir som varit avstängda 

sedan självstyret i Jammu och Kashmir återkallades i augusti. Internet fortsatte dock att vara 

avstängt  

Förklarade premiärminister Modi i ett tal på 150-årsdagen av Mahatma Gandhis födelse att 

inga invånare längre behöver uträtta sina behov i det fria sedan 110 miljoner nya toaletter 

hade byggts sedan 2014. I samma tal sade Modi också att hans nästa mål är att senast 2022 

göra Indien fritt från engångsplast  

 

 



November  

Fastslog Högsta domstolen att ett hindutempel kan byggas på den plats i Ayodhya i norra 

Indien där hinduer rev den 460 år gamla Babrimoskén år 1992  

December  

Dömdes en BJP-politiker till livstids fängelse för våldtäkt på en tonårsflicka i Uttar Pradesh 

2017  

Röstade det federala parlamentets båda kamrar för regeringens förslag att ändra 

medborgarskapslagen så att icke-muslimer från de tre muslimskdominerade grannländerna 

Bangladesh, Pakistan och Afghanistan lättare ska kunna få indiskt medborgskap. 

Massdemonstrationer bröt ut på flera håll i landet då lagen inte gäller för muslimer. Lagen 

kritiserades av Kongresspartiets regeringsledamöter  

Stora protester bröt ut på olika håll efter en gruppvåldtäkt i Hyderabad där fyra män våldtog 

och mördade en kvinnlig veterinär vars kropp de sedan brändes upp. Männen häktades men 

sköts senare ihjäl av polisen när de försökte fly  

2020  

Xxxx  


