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Konstitutionsutskottet genomförde en studieresa till Indien i februari 2020. 

Delegationen besökte New Delhi och Kolkata. Syftet med resan var att få en 

fördjupad förståelse för det indiska statsskicket och att inhämta erfarenheter och 

studera frågor inom utskottets beredningsområde. Det gäller bl.a. konstitutionella 

frågor, valfrågor, frågor om fri- och rättigheter, minoritetsfrågor, mediepolitik 

och relationen mellan federationen och delstaterna.  

Delegationens resa gick till New Delhi och Kolkata. I New Delhi gavs 

inledningsvis en föredragning om dagsaktuell inrikespolitik, det indiska 

parlamentet och den indiska författningen av tre experter på området. 

Delegationen besökte därefter en fristående utredningstjänst till det indiska 

parlamentet som beskrev sin verksamhet och redogjorde för det indiska 

parlamentets organisation och arbetssätt samt det indiska valsystemet. 

Därefter besökte delegationen tre utskott i det indiska parlamentet: 

finansutskottet, utskottet för informationsteknologi samt utskottet för delegerad 

lagstiftning. Vid dessa möten fick utskottet information om utskottens 

organisation och arbetssätt. Det fördes diskussioner kring bl.a. granskningen av 

delegerad lagstiftning, budgetprocessen, mediapolitik, yttrandefrihet, dataskydd 

och utmaningar med desinformation och hot och hat i sociala medier. 

Vid en arbetslunch gav två experter, båda verksamma inom civilsamhället, en 

presentation över utvecklingen när det gäller mänskliga rättigheter i Indien. 

Diskussioner fördes bl.a. kring minoriteters ställning med anledning av de 

reformer av medborgarskapslagstiftning som nyligen beslutats. 

Under en middag med delegationen gav en tidigare ordförande i den indiska 

högsta domstolen en presentation kring vad som utmärker domstolen från ett 

jämförande perspektiv och hur domstolen utvecklats under senare tid. 

Vidare besökte delegationen valkommissionen, kommissionen för mänskliga 

rättigheter och den indiska riksrevisionen. Under besöket hos valkommissionen 

gavs delegationen en presentation om det indiska valsystemet och frågor togs upp 

om bl.a. elektronisk röstning och säkerhetsfrågor i samband med val. Vid besöket 



 
 
 
 
 

 

 

 

hos kommissionen för mänskliga rättigheter presenterades kommissionens 

verksamhet och det fördes diskussioner kring bl.a. vilket stöd som ges till dem 

som vill anmäla överträdelser. Under besöket hos den indiska riksrevisionen gavs 

delegationen en presentation om riksrevisionens verksamhet och frågor togs upp 

om bl.a. användningen av externa experter i revisionsarbetet. 

Efter New Delhi reste delegationen till Kolkata i Västbengalen. Delegationen 

besökte guvernören samt talmannen och parlamentariker i delstatsparlamentet. 

Vid dessa besök fördes diskussioner om relationen mellan den nationella 

regeringen, och guvernören som dess representant i delstaterna, och delstats-

regeringen och delstatsparlamentet. 

Därefter besökte delegationen byrådet i Rajyadharpur norr om Kolkata. Byråd 

utgör den lägsta nivån i det lokala självstyret i Indien. Vid besöket träffade 

delegationen ledamöter i byrådet och diskussioner fördes bl.a. om den 

könskvotering om femtio procent män och femtio procent kvinnor som införts i 

byråden i Västbengalen. 

Genom besöket i Kolkata fick delegationen en god bild av relationen mellan 

nationell, regional och lokal nivå när det gäller hur den politiska makten 

organiseras i Indien. 

Delegationen träffade även journalister från internationell media i New Delhi och 

från lokal media i Kolkata och diskussioner fördes om bl.a. yttrandefrihet och 

pressfrihet och andra för utskottet relevanta frågor. 



 
 
 
 
 

 

 

 

BILAGA 1 
 

Karin Enström (M), ordförande, delegationsledare 

Ida Karkiainen (S) 

Matheus Enholm (SD) 

Ida Drougge (M) 

Daniel Andersson (S) 

Tina Acketoft (L) 

Camilla Hansén (MP) 

Per Söderlund (SD) 

Erik Ottoson (M) 

Jessica Wetterling (V) 

 

Utöver dessa deltog två tjänstemän från konstitutionsutskottets kansli 

 
 
 
  



 
 
 
 
 

 

 

 

BILAGA 2 
 

 

Söndag 23 februari 

Middagsmöte med presentation av tre experter på det indiska 

parlamentariska systemet och den indiska författningen. 

- Rahul Verma, Centre For Policy Research 

- C Raj Kumar, O.P. Jindal Global University 

- Chakshu Roy, Parliamentary Research Service 

 

Måndag 24 februari 

Briefing av Chakshu Roy som representerar en fristående utredningstjänst 

till det indiska parlamentet (Parliamentary Research Service). 

Guidad visning av det indiska parlamentet. 
 
Möte med två utskott i parlamentets över- respektive underhus. 
 
- Utskottet för delegerad lagstiftning, ordf. T. Subbarami Reddy. 

- Finansutskottet, ordf. Jayant Sinha. 

Middag på svenska ambassaden med bl.a. indiska parlamentariker. 

 

Tisdag 25 februari 

Möte med företrädare för den indiska riksrevisionen (Comptroller and 

Auditor General of India). 

Möte med utskottet för informationsteknologi, ordf. Shashi Tharoor. 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

Möte med byråchefen för Sydostasien för tidskriften The Economist, Max 
Rodenbeck. 
 
Middagsmöte med den f.d. ordföranden i högsta domstolen, Chief Justice 

Dipak Misra. 

 

Onsdag 26 februari 

Möte med företrädare för kommissionen för mänskliga rättigheter 

(National Human Rights Commission of India), däribland 

generalsekreteraren Jaideep Govind. 

Möte med företrädare för valkommissionen (Election Commission of 

India), däribland chefskommissionären Sunil Arora. 

Lunchmöte med två experter på mänskliga rättigheter: Vrinda Grover och 

Maja Daruwala. 

 

Torsdag 27 februari 

Frukostmöte med redaktören för dagstidningen The Statesman, Kolkata. 

Besök på Jorasanko Tagore Museum. 

Möte med guvernören för Västbengalen, Jagdeep Dhankar. 

Möte med talmannen, Biman Banerjee, och andra ledamöter i delstats-

parlamentet i Västbengalen. 

Middagsmöte med experter på det indiska lokala självstyret, Chandan 

Dutta och Saradindu Banerjee. 

 

 

  



 
 
 
 
 

 

 

 

Fredag 28 februari 

Guidad båttur på Huglifloden. 

Lunchmöte med ledamoten i delstatsparlamentet i Västbengalen, Sudipta 
Roy (från valkretsen Serampore). 
 
Möte med företrädare för det lokala byrådet i Rajyadharpur. 
 
Besök vid Belur Math Temple. 

 

Söndag 29 februari 

Besök vid Humayun’s Tomb. 

 


