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1. Introduktion  
1.1 Inledning 

I flera av världens demokratier kan vi idag se hur demokratin på olika sätt försvagas. I Polen 

ser vi hur demokratins byggstenar raseras och hur folket fråntas demokratiska rättigheter. Det 

styrande nationalkonservativa partiet ifrågasätter vikten av oberoende domstolar, fria medier 

och minoriteters rättigheter. Hbtq-personer attackeras av högernationalister utan att 

rättsväsendet agerar.1 I Ungern genomför regimen anti-demokratiska reformer med målet att 

skapa en illiberal demokrati. Att hjälpa asylsökande har blivit straffbart, homosexuella 

trakasseras, domstolens makt begränsas och oberoende medier stängs ner.2  

 Polen och Ungern är ett par exempel på demokratiska stater där upprätthållandet av 

demokratin på flera sätt hotas. I den här uppsatsen riktas uppmärksamheten på Indien, 

världens största demokrati, som sedan 2014 styrs av partiet Bharatiya Janata Party (BJP) med 

premiärminister Narendra Modi. Partiet har under sin tid vid makten främst fokuserat på 

ekonomi och utveckling, men partiets rötter i hindunationalistiska rörelser har också påverkat 

politiken på olika sätt. 3 Det finns röster som menar att Indien håller på att omvandlas till en 

etnisk hinduisk stat. En intolerant religiös stat, där den politik som förs tenderar att gynna den 

hinduiska majoriteten och missgynna landets minoriteter.4 Forskare och media rapporterar 

också om hur demokratin på flera sätt har försvagats i landet under de senaste åren, även om 

utvecklingen påbörjades redan före BJP:s tid. Pressfriheten hotas, människors friheter 

begränsas och demokratiska institutioner politiseras i BJP:s anda. Andra är inte oroliga för 

utvecklingen i Indien. Landet är en relativ ung demokrati och det tar tid för en demokrati att 

stabiliseras. Om BJP för landet i fel riktning, kommer väljarna avsätta partiet vid nästa val.5  

Just nu görs förändringar i landets medborgarskapslag vilket innebär att kraven för 

vem som anses vara en del av det indiska folket förändras. Uppdateringarna av 

medborgarskapslagen har väckt stor debatt i landet och våldsamma protester har brutit ut. 

 
1 Wolodarski, Peter. Behåll förmågan att bli ursinnig och chockad. Dagens nyheter. 2019-08-18. 
https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-behall-formagan-att-bli-ursinnig-och-chockad/ (Hämtad: 2019-12-
31). 
2 Eriksson, Hedvig. Viktor Orbáns kontroversiella reformer i Ungern. SVT Nyheter. 2018-12-18. 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/viktor-orbans-kontroversiella-reformer-i-ungern (Hämtad: 2019-12-19). 
3 Aspengren, Chetan Henrik (red), Samuel Bergenwall (red), Juuko Alozious, Margarita Jaitner, Sandra 
Lindström, Staffan Lundin, Mårten Stenmark, Daniel Sunhede och Henriette Tjäder. Indien en framväxande 
stormakt. Rapport/ Utrikespolitiska institutet, 2019, 32-33.  
4 Vanaik, Achin. As the Hindu Rashtra Project Rolls on, It´s Time to Consider What the End Goal Is. The Wire. 
2019-06-12. https://thewire.in/politics/hindu-rashtra-project-end-goal (Hämtad: 2020-01-01). 
5 Saleem, Naila. Indiens demokrati hotad. (radio-program) Ekot, Sveriges radio. 2019-12-02. Kl 06.00. 
https://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=3304&grupp=6311&artikel=7357799. 
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Förändringarna innebär att det blir lättare för vissa utvalda grupper att söka medborgarskap, 

bland dessa innefattas inte muslimer som är den näst största religiösa gruppen i landet med 

200 miljoner anhängare. Kritiker argumenterar för att uppdateringen av medborgarskapslagen 

är en del av en anti-muslimsk agenda, som dessutom strider mot Indiens sekulära 

konstitution.6 Andra är kritiska då förändringarna innebär att många människor som har 

kommit in i Indien illegalt och inte har rätt att vistas i landet, nu kommer få medborgarskap.7 

Regeringen försvarar i sin tur lagförändringarna med att Indien ska vara en fristad för 

religiösa minoriteter och därför är dessa uppdateringar nödvändiga och har inget med 

muslimer att göra.8  

Oavsett var i debatten man befinner sig, går det att konstatera att det är en stor 

förändring på gång. För när ett land förändrar kraven för medborgarskap, riskerar människor 

som tidigare uppfyllt kriterierna för medborgarskap att få status som illegal och fråntas 

demokratiska rättigheter. När ett land som Indien med 1.3 miljarder invånare är i processen 

att göra just detta, väcktes mitt intresse för att skriva en uppsats om detta ämne. Frågan om 

vart Indien är på väg?  

 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka om Indien är i processen att transformeras till en etnisk 

hinduisk stat. Detta görs genom att systematiskt studera de politiska idéer om medborgarskap 

som uttrycks i landets medborgarskapslag och de förändringar av lagen som just nu görs. 

Givetvis finns det fler aspekter som skulle kunna förklara utvecklingen i Indien, men jag 

väljer att titta på lagstiftning om medborgarskap eftersom medborgarskap är en förutsättning 

för att vi ens ska omfattas av demokratins rättigheter.  

I Indien finns ”National Register of Citizens (NRC), ett register över landets 

medborgare. Registret hade inte uppdaterats sedan 1951 förrän det nu, i augusti 2019, 

uppdaterades i den nordöstra delstaten Assam. Uppdateringen av NRC i Assam har resulterat 

i att 1.9 miljoner invånare inte står med i registret för medborgarskap och riskerar att få status 

som illegala, fråntas demokratiska rättigheter och deporteras. Av de som inte står med i NRC 

 
6 The Wire Staff, Civil Society, Political Groups Come Together to Protest Against CAA. The Wire 2019-12-31. 
https://thewire.in/rights/civil-society-political-groups-come-together-to-protest-against-caa (Hämtad: 2019-12-
31). 
7 Parkin, Benjamin. Modi under pressure on citizenship law as violent backlash spreads. Financial Times. 2019-
12-15. https://giftarticle.ft.com/giftarticle/actions/redeem/0251d447-a8bc-46bc-b7d2-40597b20f9bf (Hämtad: 
2019-12-31). 
8 Express Helpdesk. PM Modi: Citizenship law and NRC have nothing to do with Muslims. Times of India. 
2019-12-22. https://indianexpress.com/article/india/pm-modi-citizenship-law-nrc-muslims-protests-ramlila-
maidan-6179623/ (Hämtad: 2019-12-31). 
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är majoriteten hinduiska flyktingar från Bangladesh, men muslimer utgör också en stor 

andel.9 Nyligen har Indiens inrikesminister Amit Shah gått ut med att NRC ska uppdateras 

nationellt, vilket sannolikt skulle leda till att ytterligare miljontals invånare exkluderas från 

registret för medborgarskap.10  

I anslutning till uppdateringen av NRC har också ett tillägg till medborgarskapslagen, 

Citizenship Amendment Bill (CAB), nu röstats igenom i december 2019. Tillägget ska gälla 

för hela landet och syftar till att underlätta för vissa utvalda religiösa minoritetsgrupper som 

flyr religiös förföljelse att söka medborgarskap. Detta innebär att invånare som inte står med i 

det uppdaterade NRC, men som tillhör någon av dessa grupper, kan i och med CAB få 

medborgarskap ändå. I förslaget om CAB nämns inte muslimer, vilket har väckt stor debatt i 

Indien.11 

Dessa förändringar som uppdateringen av NRC och införandet av CAB innebär, 

vittnar om att det är en förändring som pågår, men hur förändringen kan förstås är inte givet. 

Vissa röster anser att BJP driver en hindunationalistisk politik som på olika sätt begränsar 

landets demokrati och omvandlar staten till en etnisk stat. Andra menar att BJP är folkets 

parti, där förändringar i medborgarskapslagen är ett sätt att bevara landets pluralism genom 

att ge särskilda medborgerliga rättigheter för religiösa minoriteter som flytt förföljelse. I den 

här uppsatsen undersöks därför om förändringarna av medborgarskapslagen innehåller idéer 

som pekar på att Indien är på väg att etnifieras, omvandlas till en etnisk hinduisk stat. 

Uppsatsens frågeställning lyder därför: På vilket sätt har kraven för medborgarskap 

förändrats och vilken karaktär får staten Indien av dessa förändringar? 

  

1.3 Forskningsläge och bakgrund  

Frågan om Indiens politiska och demokratiska utveckling är omtvistad. I det här avsnittet 

presenteras olika akademiska röster, där vissa menar att Indien med partiet BJP vid makten 

har inlett en process att omvandla landet till etnisk hinduisk stat, medan andra anser att så inte 

 
9 Deka, Kaushik. Everything you wanted to know about the CAA and NRC. India today. 2019-12-23. 
https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/everything-you-wanted-to-know-about-the-caa-and-nrc-
1630771-2019-12-23 (Hämtad: 2020-01-01). 
 
10 Deka, Kaushik. Why the nationwide NRC proposed by Amit Shah is being criticised. India Today. 2019-11-
22. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-the-nationwide-nrc-proposed-by-amit-shah-is-
being-criticised-1621483-2019-11-22 (Hämtad: 2019-12-31). 
11 Deka, Kaushik. Everything you wanted to know about the CAA and NRC. India today. 2019-12-23. 
https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/everything-you-wanted-to-know-about-the-caa-and-nrc-
1630771-2019-12-23 (Hämtad: 2020-01-01). 
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är fallet. Avsnittet syftar till att ge en överblick över forskningsläget på området, klargöra var 

jag tar avstamp ifrån och visa mitt bidrag med uppsatsen.  

 Utrikespolitiska institutet i Sverige publicerade i september 2019 rapporten “Indien-

en framväxande stormakt” som ger en heltäckande bild över den senaste utvecklingen i 

landet. I den här uppsatsen är det relevant att belysa två avsnitt i rapporten: 

hindunationalismens växande roll i samhället samt civilsamhället och mänskliga rättigheter.  

 I rapporten definieras begreppet hindutva, vilket är ett begrepp som används frekvent 

i debatten om utvecklingen i Indien. Hindutva är ett annat ord för den hindunationalistiska 

ideologin, som tar fasta på egenskaper och karaktärsdrag som formar en hinduisk identitet 

och som särskiljer hinduer från andra grupper i samhället. Hindutva innebär att Indien är en 

hinduisk nation och att det är hinduismen som identifierar det indiska folket. Här frångår 

ideologin tanken om Indien som en sekulär stat.12  

RSS är en hindunationalistisk organisation som har som mål att forma det indiska 

samhället i enlighet med hinduiska värderingar. Organisationen är en del av en större enhet, 

som innehåller flera organisationer som på olika sätt försöker implementera den 

hindunationalistiska ideologin i samhället. Sang Parivar är samlingsnamnet för dessa 

organisationer som betonar Indiens gyllene tidsålder, tiden innan muslimska härskare och 

europeiska kolonialmakter invaderade Indien och raserade den indiska kulturen. Det är den 

gyllene tidsåldern som hindunationalisterna vill återuppväcka.13 Till Sang Parivar hör också 

våldsbejakande organisationer, som anklagas för att ligga bakom attacker mot muslimer och 

daliter (kastlösa) i framförallt de norra delstaterna. Organisation Hindu Yuva Vahini är skapad 

av en hinduisk präst och numera chefsminister i delstaten Uttar Pradesh, vilket bara är ett 

exempel på en folkvald minister som har koppling till våldsamma hindunationalistiska 

rörelser i landet.14   

 I rapporten framgår det också att Indien, som sedan 2019 är medlem i FN:s råd för 

mänskliga rättigheter, UNHCR, har problem med upprätthållandet av dessa rättigheter. I 

samband med BJP:s politiska framgångar och partiets stöd från de hindunationalistiska 

rörelserna har våldet mot minoritetsgrupper ökat. Det har rapporterats om hur 

hindunationalistiska grupper har attackerat muslimer och daliter som äter eller arbetar med 

nötkött, då kon är en helig symbol inom hinduisk tradition. Även människorättsorganisationer 

 
12 Aspengren, Chetan Henrik (red), Samuel Bergenwall (red), Juuko Alozious, Margarita Jaitner, Sandra 
Lindström, Staffan Lundin, Mårten Stenmark, Daniel Sunhede och Henriette Tjäder. Indien en framväxande 
stormakt. Rapport/ Utrikespolitiska institutet, 2019, 41. 
13 Aspengren, Bergenwall, Alozious, mfl. Indien en framväxande stormakt, 41- 42. 
14 Ibid., 43 
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har fått svårare att arbeta i landet. Indiska myndigheter har ingripit med anledning av att 

organisationerna brister i redovisningskraven för utländskt ekonomiskt bidrag, vilket gör det 

svårare för NGO:s att bevaka situationen för människorna i landet.15 

I en artikelserie i den oberoende indiska nättidskriften The Wire beskriver Sten 

Widmalm, professor i Statsvetenskap vid Uppsala Universitet, hur den demokratiska 

utvecklingen i Indien på fler sätt går bakåt. Attacker mot religiösa minoriteter har ökat, 

journalister som kritiserar regimen har trakasserats och vissa dödats. Skolans läroplan har 

politiserats och demokratiska institutioner som i en demokrati borde vara politiskt oberoende, 

har BJP fått inflytande över.16 Detta är några exempel på den anti-demokratiska utvecklingen 

i Indien som Widmalm pekar på.  

Widmalm använder data från Varieties of Democracy (V-Dem)17, för att beskriva den 

demokratiska utvecklingen över tid, från Indiens självständighet 1947 fram till 2017. 

Demokratinivån, med avseende på liberala demokratiska rättigheter, ökade fram till 1975. I 

samband med konflikterna i Punjab och Kashmir och det komplicerade förhållandet till 

Pakistan har demokratinivån under vissa år sjunkit, men sedan återhämtat sig. Sedan BJP 

kom till makten 2014 går det att se hur demokratinivån återigen har sjunkit och om trenden 

inte bryts kommer landet vara på samma låga nivå som år 1976.18  

 För att mäta huruvida hindunationalister är på väg att bygga ett hindu rashtra, en 

religiös hinduisk stat, som i sin extrema form begränsar folkets medborgerliga rättigheter, 

studeras variablerna: religionsfrihet, frihet från politiskt mord, religiöst förtryck och statens 

samarbete med religiösa aktörer. Data visar att religionsfriheten är fortsatt relativt hög sedan 

BJP kom till makten. Samarbetet med religiösa organisationer har ökat markant, men vad 

som inte kan utläsas är vilka religiösa organisationer som staten kommunicerar med. Det 

verkar som att partiet främst tar kontakt med Sangh parivar, den hindunationalistiska rörelse 

som BJP har sina rötter i. Det religiösa förtrycket har ökat och likaså det politiska våldet, 

vilket enligt Widmalm visar hindunationalismens farliga sida.19 Data från V-dem index visar 

 
15 Ibid.,43–44 
16 Widmalm, Sten. Is India's Democracy Really in Decline? The Wire. 2019-04-06. https://thewire.in/politics/is-
indias-democracy-really-in-decline (Hämtad: 2019-12-15). 
17 Varieties of Democracy är ett internationellt forskningsprojekt för att ta fram nya indikatorer på demokrati i 
alla världens länder. Projektet leds av Göteborgs Universitet. https://www.v-dem.net/en/. 
18 Widmalm. Is India's Democracy Really in Decline?   
19 Widmalm, Sten. Under Modi Govt, a Two-Pronged Attack on India's Democracy. The Wire. 
https://thewire.in/politics/india-democracy-modi-government (Hämtad: 2019-12-15). 
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en mörk bild av den demokratiska utvecklingen i Indien och Widmalm ställer frågan “what is 

the Indian state turning into?”20. 

En annan röst om utvecklingen i Indien kommer från Swapan Dasgupta som är doktor 

i historia och litteratur. Han tillhör högerflygeln i det indiska parlamentet och är en 

inflytelserik röst inom hindunationalismen, vilket är viktigt att vara medveten om utifrån ett 

källkritiskt perspektiv. Artikeln jag vänder mig till är peer reviewed och publicerad i den 

vetenskapliga tidningen Journal of Democracy, därför gör jag bedömningen att artikeln är 

användbar som en akademisk röst i debatten. 

 I artikeln “India Under Modi: The Establishment Overreacts” ger Dasgupta en annan 

bild, än den som bland annat Widmalm ger av utvecklingen i Indien. Dasgupta är kritisk till 

hur det politiska läget under Modis tid skildras i forskning och media. Sedan BJP kom till 

makten har kritiker argumenterat för att partiet har en ideologisk ambition att omvandla den 

indiska staten till ett hindu rashtra, en hinduisk stat där den hinduiska majoritetskulturen 

gynnas till nackdel för upprätthållandet av den sekulära staten.21 Modi har rötter i den 

hindunationalistiska rörelsen Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) och har enligt Dasgupta 

formats av sina år som medlem i organisationen. Men som premiärminister har Modi gjort 

andra prioriteringar som går bortom den hindunationalistiska ideologin enligt Dasgupta.22 I 

artikeln beskrivs istället på vilka sätt som demokratin inte har begränsats under BJP:s första 

fem år vid makten.  

Dasgupta menar att det fria ordet inte har tystats, likaså har inte media begränsats. Det 

politiska livet i Indien har alltid präglats av debatter och manifestationer och den traditionen 

har bevarats.23 Enligt Dasgupta har domstolens oberoende har stärkts under Modis tid, den 

har blivit mer aktiv och dömer i ärenden som de tidigare inte gjort, vilket stärker 

rättssamhället. De allmänna fria valen har inte heller begränsats. Dasgupta skriver också att 

Modis regering inte har begränsat eller fråntagit religiösa minoriteters rättigheter. Det finns 

hindunationalister som vill begränsa religiösa minoriteters rättigheter, men det har inte skett, 

utan den religiösa pluralismen kvarstår. Slutligen menar Dasgupta att BJP har gjort framsteg 

 
20 Widmalm. Is India's Democracy Really in Decline? The Wire. 2019-04-06. https://thewire.in/politics/is-
indias-democracy-really-in-decline (Hämtad: 2019-12-15). 
 
21 Dasgupta, Swapan. India Under Modi: The Establishment Overreacts. Journal of Democracy. Vol. 30, nr. 1. 
2019, 91. 
22 Dasgupta, India Under Modi: The Establishment Overreacts, 93. 
23 Ibid., 94 
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när det gäller ekonomisk frihet. Regeringen har gjort förhandlingar mer transparenta och 

regelmässiga vilket har minskat korruptionen bland landets politiker.24 

Redogörelsen ovan visar att det råder olika uppfattning om demokratins varande i 

Indien. Givetvis finns det andra röster om utvecklingen i Indien, Lars Tore Flåten, forskare 

vid norska institutet för försvarsstudier, har studerat den indiska läroplanen och sett hur den 

influerats av hindunationalism under lång tid.25 Vad som inte har diskuteras ännu är hur 

förändringarna i medborgarskapslagen påverkar statens karaktär och det är där mitt bidrag till 

debatten kommer in. Studien The Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A 

Comparative, Multilevel Analysis of Western Europe, som ligger till grund för uppsatsens 

teori jämför olika länders förhållningssätt gentemot medborgarskap och etniska minoriteter. I 

den studien anges att framtida forskning skulle kunna ta fasta på ett land som har genomfört 

förändringar i medborgarskapslagen och jämföra före och efter förändringarna. Detta tar jag 

fasta på och applicerar studiens teoretiska resonemang på Indien, där medborgarskapslagen 

förändras. Jag beskriver vad i lagen som förändras och vad dessa förändringar kan komma att 

innebära för statens karaktär.  

 

1.4 Material  

Materialet som studeras utgörs av de lagar som ligger till grund för uppdateringen av 

National Register of Citizens (NRC), samt förslaget om Citizenship Amendment Bill (CAB). 

Dessa två processer samverkar med varandra, då införandet av CAB skulle vara ett sätt för 

indiska staten att underlätta för vissa religiösa grupper som hamnar utanför NRC att ändå få 

medborgarskap. Därför är det relevant att studera utfallet av NRC och CAB tillsammans och 

beskriva vilken karaktär staten får av dessa förändringar i lagen.  

 Medborgarskapslagen har dock uppdaterats vid ett flertal tillfällen, uppdateringarna 

har varit mer eller mindre omfattande, ibland rör det sig endast om en justering av någon 

formulering, men CAB och de förändringar som ligger till grund för uppdateringen av NRC 

är två större förändringar av lagen och därför anser jag att det är rimligt att avgränsa mig till 

dessa. Nedan följer en sammanställning av uppsatsens material som sedan presenteras mer 

ingående. 

 
24 Ibid., 95 

25 Flåten, Lars Tore. Spreading Hindutva trough education: still a priority for the BJP? India Review. Vol.16, nr. 
4. 2017, 377. 
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1.4.1 Sammanställning av uppsatsens material: 

National register of Citizens, NRC: 

- Citizenship Act 1955 (exklusive sektion 6A som gäller specifikt för Assam) 

- Citizenship Act 1955 (sektion 6A som gäller specifikt för Assam) 

- “3 [6A. Special provisions as to citizenship of persons covered by the Assam 

Accord” 

Citizenship Amendment Bill, CAB:  

- Citizenship (Amendment) Bill 2019 

 

1.4.2 National Register of Citizens, NRC:   

Indiens medborgarskapslag heter Citizenship Act 1955 och slogs fast år 1955. Sedan dess har 

ett flertal uppdateringar skett, det ursprungliga namnet med årtalet 1955 kvarstår, trots att 

uppdateringar görs vid andra år. En större uppdatering gjordes 1985, i samband med att 

avtalet ”Assam Accord” slöts mellan Indiens nationella regering och delstaten Assams 

regering.26 Ett syfte med avtalet var att hitta en gemensam lösning för hur Assam skulle 

hantera den stora invandringen från framförallt Bangladesh och Pakistan som resulterat i en 

stor mängd illegala invandrare i Assam. Delstatsregeringen anser att detta påverkar Assam 

negativt. Jobben försvinner och den Assamesiska kulturen bryts ner. En åtgärd som 

överenskommelsen resulterat i är införandet av sektion 6A till medborgarskapslagen, som ger 

Assam rätt att tillämpa särskilda regler för medborgarskap.27  

I Assam har NRC uppdaterats i enlighet med sektion 6A i medborgarskapslagen, men 

även i enlighet med lagen “the Citizenship (Registration of Citizens and Issue of National 

Identity cards) Rules, 2003”.28 Då denna lag främst innehåller regler för hur uppdateringen av 

NRC ska gå till rent logistiskt och inte ger någon annan information gällande krav för 

medborgarskap, än det som framgår i sektion 6A i medborgarskapslagen, väljer jag att endast 

analysera just sektion 6A.  

För att studera huruvida kraven för medborgarskap förändras i samband med 

uppdateringen av NRC, och för att utreda vilken karaktär staten får av detta, är det centralt att 

studera medborgarskapslagen före och efter att dessa ändringar har gjorts. Men då 

 
26 Government of Assam. Assam Accord. 2019-03-31 https://assam.gov.in/en/main/ASSAM%20ACCORD 
(Hämtad: 2019-12-03).   
27 Government of Assam. Assam Accord. 2019-03-31. https://assam.gov.in/en/main/ASSAM%20ACCORD 
(Hämtad: 2019-12-29). 
28 Government of Assam. National Register of Citizens (NRC). 2019-03-31. https://assam.gov.in/en/main/NRC 
(Hämtad: 2019-12-03). 
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medborgarskapslagen uppdateras kontinuerligt i Indien, det vill säga att när en förändring av 

lagen görs, så uppdateras formuleringar i den ursprungliga lagen så har jag inte lyckats få tag 

i en version före dessa ändringar. Därför väljer jag att jämföra medborgarskapslagen så som 

den gäller för hela Indien, med de delar som gäller enbart för Assam. På så sätt får jag syn på 

vilka förändringar i kraven för medborgarskap som förändrades i Assam 1985.  

Även om detta än så länge endast gäller i Assam, är det en förändring i kraven för 

medborgarskap som indiska staten ligger bakom och visar därför vilken riktning staten är 

beredd att gå när det kommer till att förändra kraven för medborgarskap. NRC har inte 

uppdaterats i någon annan delstat ännu, men inrikesministern har gått ut med att det ska 

påbörjas även i andra delstater.29Assam kan därför betraktas som ett empiriskt exempel på 

vad som händer när NRC uppdaterats. Hur uppdateringen i andra delstater kommer gå till och 

vilka krav för medborgarskap som kommer ställas där får framtiden utvisa.  

 

1.4.3 Citizenship Amendment Bill, CAB: 

CAB introducerades redan i underhuset, Lok Sabha, i juli 2016 och innehöll då förslag på hur 

staten kan underlätta för vissa religiösa minoritetsgrupper att söka medborgarskap i landet. 

Kort efter att förslaget hade introducerats tillsattes en kommitté “Joint Parliamentary 

Committee” som 7 januari 2019 presenterade sitt förslag i Lok Sabha och förslaget antogs 

den 8:e januari. Men för att CAB ska bli lag krävs det majoritet för förslaget i båda kamrarna, 

Lok Sabha och Raya Sabha vilket saknades vid det tillfället.30 Därför har förslaget varit uppe 

till förhandling nu igen, denna gång i båda kamrarna. Omröstningen skedde 9 december 2019 

i Lok Sabha och 10 december i Raya Sabha och utfallet blev att CAB nu har röstats igenom.31 

Detta innebär att CAB kommer bli lag, då även högsta domstolen har gjort bedömningen att 

lagen kan tillträda. I och med att förslaget har godkänts och kommer skrivas in i lagen, heter 

det numer Citizenship Amendment Act (CAA). Då jag studerar lagförslaget som heter 

Citizenship Amendment Bill (CAB) kommer jag fortsätta använda mig av beteckningen 

CAB, med vetskapen om att innehållet är detsamma som CAA. I uppsatsen studeras alltså 

lagförslaget som antogs i december 2019, i syfte att beskriva vilka krav för medborgarskap 

 
29 Deka, Kaushik. Why the nationwide NRC proposed by Amit Shah is being criticised. India Today. 2019-11-
22. https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/why-the-nationwide-nrc-proposed-by-amit-shah-is-
being-criticised-1621483-2019-11-22 (Hämtad: 2019-12-31). 
30 PRS Legislative Research. The Citizenship (Amendment Bill) 2016. http://prsindia.org/billtrack/the-
citizenship-amendment-bill-2016-4348 (Hämtad: 2019-12-04). 
31 PRS Legislative Research. The Citizenship (Amendment Bill) 2019. http://prsindia.org/billtrack/citizenship-
amendment-bill-2019 (Hämtad: 2019-12-29). 
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som framkommer i lagen och huruvida dessa kan ses som ett steg mot att omvandla Indien till 

en etnisk hinduisk stat.  

 

1.5 Teori 

I det här avsnittet presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt, som baseras på studien The 

Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A Comparative, Multilevel Analysis 

of Western Europe, av Steven A. Weldon, professor i Statsvetenskap vid Simon Fraser 

University i Kanada.  

 För att undersöka huruvida Indien håller på att omvandlas till en etnisk stat, ett hindu 

rashtra, med avseende på förändringar i landets medborgarskapslagar, behövs teoretisk 

kunskap om olika typer av medborgarskapslagar och vad dessa betyder för statens karaktär. 

En sådan kunskap bidrar Weldons studie med och den utgör därför grunden för uppsatsens 

teori.  

I Weldons studie undersöks 15 europeiska länder och deras förhållningssätt gentemot 

etniska minoriteter och medborgarskap. Viktigt att uppmärksamma är att Weldon har en 

förklarande ambition: att förklara vilket utfall olika typer av medborgarskapskrav får för 

toleransen för etniska minoriteter i landet. Detta skiljer sig från min deskriptiva ansats: att 

beskriva vilken typ av medborgarskapslag Indien tillämpar och hur den förändras. Weldons 

studie innehåller dock teoretisk kunskap om olika typer av medborgarskapslagar som är 

relevanta för att beskriva vilken typ av medborgarskapslagstiftning som Indien tillämpar, 

vilket gör studien användbar i utformandet av uppsatsens teori.  

En central hypotes i Weldons studie är att det finns ett samband mellan, i vilken 

omfattning som majoritetsgruppens traditioner är institutionaliserade i samhällets normer, 

regler, lagar, institutioner samt politiken som bedrivs och graden av tolerans för etniska 

minoriteter. Ju mer institutionaliserad majoritetsgruppens tradition är, desto lägre tycks 

toleransen för etniska minoriteter bli.32 Hypotesen applicerad på en indisk kontext skulle 

innebära att desto större utrymme hinduismen får i landets normer, regler, lagar, institutioner 

och politiken som bedrivs, desto lägre blir toleransen för etniska minoriteter. Detta fångar in 

hur begreppen etnisk stat och etnifiering förstås i den här uppsatsen. Etnifiering är den 

process när majoritetsgruppens traditioner / etnicitet på olika sätt institutionaliseras i 

samhället, medan etnisk stat är utfallet av en sådan process. I uppsatsen studeras detta genom 

 
32 Weldon. A Stewen. The Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A Comparative, Multilevel 
Analysis of Western Europe. 2006, 333. 
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att titta på om förändringar i Indiens medborgarskapslag kan ses som ett steg i en etnifiering 

av Indien, en transformering till en etnisk hinduisk stat.  

I Weldons studie tillämpas tre olika medborgarskapsregimer, kollektivistisk-etnisk, 

kollektivistisk-medborgerlig och individualistisk-medborgerlig som fångar in olika 

förhållningssätt till medborgarskap och etniska minoriteter. Dessa används som idealtyper, 

som staterna placeras in i beroende på vilken idealtyp de överensstämmer med mest. Dessa 

medborgarskapsregimer fångar dock in fler indikatorer än vad som är nödvändigt för den här 

uppsatsen, dessutom innehåller de mätpunkter som inte går att utläsa i mitt material. Därför 

konstrueras två egna idealtyper: etnisk/religiös-exkluderande och pluralistisk/sekulär-

inkluderande, som utgår från Weldons medborgarskapsregimer, men som tar fasta på 

indikatorer som går att utläsa i uppsatsens material. Uppsatsens idealtyper utvecklas i 

metodavsnittet. Nedan följer en beskrivning av de grundläggande principer som stater 

använder för att konstruera medborgarskap.  

Den första grundläggande principen för medborgarskap som reglerar medborgarskap 

vid födseln kallas jus sanguinis. Detta innebär att rätten till medborgarskap bestäms utifrån 

föräldrarnas medborgarskap och etniska tillhörighet. Föds personen i ett land, men 

föräldrarna härstammar från ett annat land, avgörs personens medborgarskap av 

föräldrarnas.33 Den andra principen kallas jus soli och innebär det motsatta. Medborgarskap 

förvärvas genom det geografiska territorium som personen föds i. I detta fall är inte 

föräldrarnas medborgarskap avgörande, utan det är nationalstatens gränser som bestämmer 

vilket medborgarskap en person erhåller vid födseln, oavsett varifrån föräldrarna härstammar.  

Utöver principerna jus sanguinis och jus soli för förvärvandet av medborgarskap vid 

födseln innehåller medborgarskapslagar regler för hur medborgarskap kan erhållas genom 

naturalisation, det vill säga genom en godkänd ansökan om medborgarskap i ett land. Kraven 

för naturalisation varierar mellan länder där vissa stater utgår från en mer exklusiv syn på 

medborgarskap, där det i princip är omöjligt för etniska minoriteter att erhålla medborgarskap 

i landet. Söker man medborgarskap i ett sådant land får man oftast status som gästarbetare 

och får inte ta del av samma rättigheter som en medborgare har. Weldon anger Tyskland som 

ett sådant exempel där många av landets turkiska invandrare har status som gästarbetare trots 

att de har varit verksamma i Tyskland under flera decennier.34 

 
33 Weldon. The Institutional Context of Tolerance for Ethnic Minorities: A Comparative, Multilevel Analysis of 
Western Europe, 334. 
34 Ibid., 334 
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 Andra stater kan ha en mer assimilerande syn på medborgarskap, där det är möjligt 

för etniska minoriteter att erhålla medborgarskap förutsatt att de assimileras in i den etniska 

majoritetsgruppens traditioner. Individen förväntas då anpassa sig efter majoritetsgruppens 

rättigheter, skyldigheter och kulturella traditioner. I Weldons studie klassificeras Frankrike 

som en sådan stat, där till exempel muslimska flickor inte får bära slöja i skolor, då symbolen 

anses utmana bilden av staten som sekulär och neutral.35  

Andra stater utgår från en mer pluralistisk och inkluderande syn på medborgarskap, 

där etniska minoriteter som söker medborgarskap tillåts bevara sina kulturella särdrag, 

erhåller särskilda grupprättigheter och inte avkrävs assimilering. Exempel på ett sådant land 

är Sverige, där exempelvis lagar anpassas efter etniska minoriteter och där personer som ännu 

inte erhållit ett fullgott svenskt medborgarskap, ändå får ta del av vissa demokratiska 

rättigheter, som rösträtt i det lokala valet där de bor.36 

En central fråga när det kommer till medborgarskap, som lyfts i Weldons artikel, är 

staters möjlighet att genom lagstiftning besluta om medborgarskap kan innebära olika 

rättigheter, privilegier och skyldigheter för olika grupper i samhället. Exempel på detta kan 

vara en specifik religiös grupp som inte behöver delta i landets obligatoriska värnplikt då det 

går emot gruppens livsåskådning. Ett annat exempel kan vara en specifik etnisk grupp som 

får större inflytande i samhället och erhåller mer makt än andra grupper. Detta kan vara lagar 

som gynnar en viss etnisk grupp.37 I Indiens fall kan detta handla om rätten att söka 

medborgarskap, som i och med införandet av Citizenship Amendment Bill- CAB, kommer se 

olika ut beroende på vilken religiös grupp man tillhör och vilket land man kommer ifrån.  

Ovanstående resonemang beskriver i stora drag hur lagar för medborgarskap kan ta 

form. I den här uppsatsen används nedanstående mätpunkter för att mäta hur Indiens 

medborgarskapslagstiftning rör sig mellan en pluralistisk/sekulär-inkluderande och 

etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag. Mätpunkterna har sammanställts utifrån 

Weldons studie, men med viss modifikation för att kunna mäta det som avses att mätas i den 

här uppsatsen. De tre första kriterierna syftar till att mäta vilken princip för medborgarskap 

vid födseln som lagarna utgår från, jus sanguinis eller jus soli, och de sju övriga ämnar mäta 

kraven för medborgarskap genom naturalisation. Det är dessa mätpunkter som utgör grunden 

för idealtyperna: 

 
35 Ibid., 334 
36 Ibid., 335 
37 Ibid., 334 
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 1.Född i landet, 2. Släkting född i landet, 3. Född av föräldrar med medborgarskap, 4. Tid i 

landet, 5. Ankomstår, 6. Dubbelt medborgarskap, 7. Språk, 8. Religion, 9. Ursprungsland, 10. 

Illegal invandrare.  

I avsnitt 1.6.1 och 1.6.2 utvecklas dessa mätpunkter och det framgår även hur de 

operationaliseras. 

 

1.6 Metod  

Metoden som används i uppsatsen är kvalitativ innehållslig idéanalys. Till grund för 

utformandet av metoden ligger artikeln “Fyra typer av statsvetenskaplig idéanalys” skriven 

av Evert Vedung, professor i Statsvetenskap vid Uppsala universitet och boken Grundbok i 

idéanalys skriven av Ludvig Beckman, professor i Statsvetenskap vid Stockholms   

universitet. Både Vedung och Beckman framhåller att det finns olika typer av idéanalyser och 

uppsatsens syfte, fråga och material avgör vilken variant som är lämplig att använda. Oavsett 

vilken variant som används, har metoden ett gemensamt syfte: att studera politiska budskap 

på ett systematiskt sätt.38  

 En variant av innehållslig idéanalys kallas beskrivande idéanalys och precis som 

titeln indikerar, används den för att beskriva politiska idéer som kommer till uttryck i ett 

material.39 Det är den varianten som tillämpas i den här uppsatsen och det är politiska idéer 

gällande medborgarskap som kommer till uttryck i medborgarskapslagar som studeras. Även 

om beskrivande studier inte gör anspråk på att förklara uppkomsten av ett fenomen, kan 

beskrivande studier förklara vad det är för fenomen vi ser.40 Den här uppsatsen ämnar inte 

förklara varför Indien uppdaterar medborgarskapslagen eller orsakerna till uppkomsten av en 

etnisk stat. Ambitionen är att beskriva hur förändringar i kraven för medborgarskap kan 

förstås, vad det är för slags fenomen och hur statens karaktär påverkas av detta.  

För att kunna göra en regelmässig tolkning av materialet och sedan dra slutsatser om 

budskapet som förs fram, krävs det en systematik för hur materialet tolkas.41 Ett material talar 

inte av sig självt, utan precis som Vedung skriver, krävs det analysfrågor som kan söka i 

materialet och ta fasta på relevant information för uppsatsens frågeställning. I den här 

uppsatsen är det de tio mätpunkterna som fungerar som analysfrågor, som hjälper mig att ta 

isär lagstiftningen och mäta det som avses att mätas. Enligt Beckman kan idéanalyser göras 

 
38 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys. Stockholm: Santérus, 2005, 11. 
39 Vedung, Evert. Fyra typer av Statsvetenskaplig idéanalys. 2018, 201. 
40 Beckman. Grundbok i idéanalys, 48.  
41 Ibid., 9. 
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på flera olika sätt och kan innehålla olika analystekniker, därför inkluderar jag idealtyper som 

verktyg för att tolka materialet.42 

Idealtyper kan beskrivas som teoretiskt renodlade modeller, som den empiriska 

verkligheten kan mätas mot. Idealtyper är en konstruktion och inte nödvändigtvis en 

avspegling av verkligheten, men de bidrar med jämförelsepunkter att mäta empirin 

mot.43Genom att jämföra de idéer om medborgarskap som framträder i materialet mot 

idealtyperna avser jag att klargöra hur kraven för medborgarskap idag jämfört med förut, kan 

förstås. Hur har Indiens krav för medborgarskap, så som det kommer till uttryck i 

lagstiftningen, rört sig på skalan mellan pluralistisk/sekulär- inkluderande och etnisk/religiös-

exkluderande. Nedan presenteras analysverktyget ingående.  

 

1.6.1 Analysverktyg 

Utifrån Weldons teoretiska resonemang om olika typer av medborgarskapslagar konstrueras 

två idealtyper, som kan ses som teoretiska renodlingar: pluralistisk/sekulär-inkluderande och 

etnisk/religiös- exkluderande. Dessa är en kombination av Weldons tre idealtyper, men då jag 

vill beskriva hur Indiens medborgarlag förändras, väljer jag att endast utgå från två 

idealtyper, som är ömsesidigt uteslutande och som fungerar som ändpunkter, vilka 

medborgarskapslagen kan röra sig emellan. Idealtyperna är uppbyggda av tio kriterier, vilka 

är samma som de tio mätpunkter som används för att söka i materialet. Detta gör det möjligt 

att jämföra de idéer om medborgarskap som framkommer i materialet med idealtyperna och 

gradera var på den tänkta skalan Indiens medborgarskapslagstiftning rör sig i och med de 

tillägg som görs. Rör den sig mot en pluralistisk/sekulär-inkluderande eller mot en 

etnisk/religiös-exkluderande lagstiftning? Nedan presenteras idealtyperna, först mer ingående 

och sedan sammanfattas de i en matris. Detta har som syfte att visa hur begreppen 

operationaliseras.  

 

1.6.2 Idealtyperna: Pluralistisk/sekulär- inkluderande och etnisk/religiös- exkluderande   

1. Född i landet: Enligt den pluralistiska/sekulära-inkluderande idealtypen blir en person 

som föds i landet automatisk medborgare, oavsett var personens föräldrar kommer ifrån. 

Detta är i enlighet med principen jus soli. I en etnisk/religiös-exkluderande 

 
42 Ibid., 10-11. 
43 Ibid., 25. 
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medborgarskapslag får en person som föds i landet medborgarskap om personens föräldrar 

var medborgare vid födseln. Detta är i enlighet med principen jus sanguinis. 

2. Släkting född i landet: En pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag kräver 

inte att en person som föds i landet eller en person som ansöker om medborgarskap via 

naturalisation har släkt som är född i landet. En etnisk/religiös-exkluderande 

medborgarskapslag kräver däremot att en person som söker medborgarskap i landet kan 

uppvisa skriftliga dokument som bevisar att ens mor- och farföräldrar härstammar från 

landet. 

3. Född av föräldrar med medborgarskap: En pluralistisk/sekulär- inkluderande 

medborgarskapslagstiftning kräver inte att personens föräldrar har medborgarskap i landet. 

Detta gäller för både medborgarskap genom födseln och genom naturalisation. I en 

etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag är detta ett krav för medborgarskap. En 

person som föds i landet ska ha föräldrar som har medborgarskap. En person som söker 

medborgarskap i landet ska kunna bevisa att ens föräldrar var medborgare när personen 

föddes.  

4. Tid i landet: Antal år i landet är ett kriterium för medborgarskap i båda idealtyperna, det 

som skiljer de åt är antal år som krävs. Ju färre år som lagen kräver, desto mer inkluderande 

lagstiftning och desto fler år som lagen kräver desto mer exkluderande lagstiftning.  

5. Ankomstår: En pluralistisk/sekulär-inkluderande medborgarskapslag anger inte ett senaste 

ankomstår för rätten att söka medborgarskap till skillnad från en etnisk/religiös-exkluderande 

som innehåller ett senaste ankomstår, vilket dessutom exkluderar ett stort antal potentiella 

medborgare som kommit till landet senare.  

6. Dubbelt medborgarskap: I en pluralistisk/sekulär-inkluderande medborgarskapslag får en 

person som söker medborgarskap i landet behålla sitt andra medborgarskap om det andra 

landet tillåter det. I en etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag är dubbelt 

medborgarskap inte tillåtet. En som söker medborgarskap i landet, ska avsäga det andra.  

7. Språk: Språkkrav är inte ett kriterium för medborgarskap i en pluralistisk/sekulär- 

inkluderande medborgarskapslag. Att kunna det officiella språket är ett krav för 

medborgarskap i en etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag. Landet ska bestå av en 

etnisk kulturell enhet, där ett gemensamt språk är ett kriterium för att personen ska 

assimileras.  

8. Religion: En pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag är religiöst neutral, 

religiös tillhörighet är inte ett krav för medborgarskap. En etnisk/religiös-exklusiv 
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medborgarskapslagstiftning är å andra sidan inte religiöst neutral. Medborgarskap kräver att 

personen tillhör den religion som anges i lagen. Detta för att personen ska assimileras in i 

samhället.  

9. Ursprungsland: I en pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag kan alla söka 

medborgarskap oavsett vilket ursprungsland personen kommer ifrån. I en etnisk/religiös- 

exkluderande medborgarskapslag får endast medborgare från vissa i lagen angivna länder 

söka medborgarskap. 

10. Illegal invandrare: I en pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag är illegala 

invandrare personer som saknar giltiga dokument för att vistas i landet. Personen uppfyller 

varken kraven för medborgare, flykting eller asylsökande. I en etnisk/religiös-exkluderande 

medborgarskapslag har religion och ursprung betydelse för om personen blir illegal eller inte.  

 

1.6.3 Matris 1: Sammanställning av idealtyperna 

Kriterier /mätpunkter Pluralistisk/sekulär-inkluderande Etnisk/religiös-exkluderande 

1. Född i landet Ger automatiskt medborgarskap, jus sole 
 

Ger medborgarskap om föräldrar 
har medborgarskap vid födseln 

2. Släkting född i landet Inte ett krav Krav. En person som söker 
medborgarskap måste bevisa sitt 
släktskap 

3. Född av föräldrar med 

medborgarskap 

Inte ett krav för medborgarskap Krav för medborgarskap 

4. Tid i landet  Desto färre år, desto mer inkluderande Desto fler år, desto mer 
exkluderande 

5. Ankomstår  

 

Inget senast ankomstår anges 
 

Anger ett senast ankomstår som 
exkluderar många potentiella 
sökande 

6. Dubbelt medborgarskap 

 

Ja till dubbelt medborgarskap Nej till dubbelt medborgarskap 

7. Språk  

 

Inget språkkrav Språkkrav  

8. Religion 

 

Religiöst neutral  Personen ska tillhöra den religion 
som lagen anger 
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9. Ursprungsland  

 

Alla har rätt att söka medborgarskap 
oavsett ursprungsland 

Endast personer från specifika 
länder tillåts söka medborgarskap  

10. Illegal invandrare En person som saknar giltiga dokument 
är illegal, oavsett religion eller ursprung 

Religion och ursprung har 
betydelse för om personen blir 
illegal eller inte 

 
2. Analys  
I analysen tillämpas den innehållsliga idéanalysen som metod, för att beskriva förändringarna 

i medborgarskapslagen – hur de kan förstås och vilken slags stat Indien kan beskrivas som, 

före och efter lagförändringarna. Analysen disponeras på följande sätt: varje mätpunkt/ 

kriterium studeras i medborgarskapslagen före 1985, efter 1985 och 2019. Varje kriterium 

graderas på den tänkta skalan mellan pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag 

och etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag. Syftet med att göra en stegvis analys, 

där varje kriterium behandlas var för sig, är att göra en saklig framställning av vilka kriterier 

som faktiskt ändras och vilket utfall dessa förändringar få för medborgarskapslagens karaktär.  

I vilka avseenden kan medborgarskapslagen sägas bli mer exkluderande eller inkluderande? 

 

2.1 Född i landet:  

Citizenship Act 1955, hela Indien:  

En person som föds i Indien mellan 1950-01-26 och 1987-07-01 är medborgare av födseln, 

detta är i enlighet med principen jus soli. En person som föds senare behöver ha föräldrar 

som är medborgare (förtydligas i kriterium tre)44, vilket är i enlighet med principen jus 

sanguinis.  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

I särskilda bestämmelser för Assam står det att, endast en person som föddes, eller har 

föräldrar eller mor- och farföräldrar som föddes i det odelade Indien (före 1947), är av indiskt 

ursprung.45  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien:  

Ingen ny information.  

Sammanfattning: 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att kriteriet ”född i landet” har förändrats i samband 

med att de särskilda bestämmelserna för Assam skrevs in 1985. I Assam ställs det hårdare 

 
44 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955, 1955, 4. 
45 (57 of 1955). sektion 6A i The Citizenship Act 1955. 1985, 8. 
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krav på vilket år som personen ska ha fötts för att räknas som medborgare genom födseln. 

Således kan medborgarskapet sägas ha blivit mer exkluderande i Assam efter 1985, då detta 

innebär att det blir svårare för invånarna att uppfylla detta krav när de registrerade sig för 

NRC.  

Vad som också framkommer i jämförelsen av detta kriterium är att Indiens 

medborgarskapslag tillämpar både principen jus sole och jus sanguini. Under ett begränsat 

tidsspann är det territoriet som avgör, alltså att personen är född i landet (jus soli). Om 

personen föds senare är det istället principen om jus sanguinis som blir gällande, då krävs det 

att personens föräldrar har medborgarskap. I CAB framkommer ingen ny information.  

 

2.2 Släkting i landet:  

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

Ingen information. 

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

I de särskilda bestämmelserna för Assam får en person, som kommit till Assam före 1971, 

medborgarskap om personens mor- eller farföräldrar var födda i det odelade Indien.46   

Citizenship Amendment Bill 2019: 

Ingen ny information.  

Sammanfattning 

Kriteriet släkting i landet går inte att utläsas i medborgarskapslagen så som den gäller i hela 

Indien. Därmed görs bedömning att släkt i landet inte är ett krav för medborgarskap. Däremot 

i de särskilda bestämmelserna för Assam kan en person vars mor- eller farföräldrar var födda 

i det odelade Indien få medborgarskap och därmed stå med i det uppdaterade NRC. I CAB 

framkommer ingen ny information.  

 

2.3 Född av föräldrar med medborgarskap:  

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

En person som föds mellan 1987-07-01 och före Citizenship Amendment Act 2003 får 

medborgarskap vid födseln om någon av föräldrarna har medborgarskap vid födseln. En 

person som föds efter Citizenship Act 2003 blir medborgare om båda föräldrarna har 

medborgarskap vid födseln, eller om en förälder är medborgare och den andra inte har status 

som illegal invandrare vid födseln. Dessutom kan en person som föds mellan 1960-01-26 och 

 
46 (57 of 1955). sektion 6A i The Citizenship Act 1955. 1985, 8. 
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1992-12-10 utanför Indien få indiskt medborgarskap om pappan har medborgarskap och en 

person som föds efter 1992-12-10 kan få medborgarskap om någon av föräldrarna är 

medborgare när personen föds.47  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

I de särskilda bestämmelserna för Assam får en person, som kommit till Assam före 1971, 

medborgarskap om personens föräldrar var födda i det odelade Indien.48  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien: 

Ingen ny information.  

Sammanfattning 

När kriteriet född av föräldrar studeras framgår det tydligt hur medborgarskapslagen utgår 

från principen jus sanguinis för medborgarskap vid födseln. En person kan få indiskt 

medborgarskap även om den inte är född i landet, om den har föräldrar med medborgarskap. I 

CAB framgår ingen ny information.  

 

2.4 Tid i landet:  

Citizenship Act 1955, hela Indien:  

I medborgarskapslagen står det att en person som söker medborgarskap genom naturalisation 

ska ha varit verksam i landet i minst 11 år. Under de åren ska personen antingen ha vistats i 

landet eller arbetat för den indiska staten.49   

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

När det gäller de särskilda bestämmelserna för Assam står det inget annat gällande antalet år i 

landet som krävs för att få medborgarskap. Det som däremot har förändrats i Assam efter 

1985, är mellan vilka år personen ska ha kommit till Assam för att ens få söka 

medborgarskap. Om personen har kommit till Assam mellan 1966-01-01 och 1971-03-25 och 

har vistats där sedan dess, uppfyller den kraven för medborgarskap.50  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien: 

När fokus istället riktas på CAB syns en tydlig förändring av kriteriet. Medborgarskapslagen 

sänker nu tidskravet till fem år för hinduer, buddhister, sikher, kristna, jainiter och parser som 

 
47 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955, 1955, 4-5. 
48 (57 of 1955). sektion 6A i The Citizenship Act 1955. 1985, 8. 
49 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955, 1955, 18. 
50 (57 of 1955). sektion 6A i The Citizenship Act 1955. 1985, 8. 
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flyr religiös förföljelse från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan. För övriga kvarstår 11 år 

som minimum.51  

Sammanfattning: 

Utifrån detta kan det konstateras att tid i landet är ett krav för medborgarskap i samtliga 

versioner av medborgarskapslagen. För att jämföra detta mot idealtypernas kriterier skulle 

lagen ha blivit mer exkluderande om antal år hade ökat och mer inkluderande om antal år 

hade minskat. Så det som har hänt, i och med CAB, är att antalet år har minskat för sex 

utvalda religiösa grupper medan för övriga gäller fortfarande 11 år. Staten har alltså lättat upp 

lagen för utvalda grupper att få medborgarskap och utifrån den aspekten kan lagen sägas ha 

blivit mer inkluderande för dessa. Men å andra sidan ger lagen nu särskilda rättigheter endast 

åt vissa grupper, där exempelvis muslimer inte inkluderas, vilket gör att 

medborgarskapslagen rör sig mot en mer etnisk/religiös- exluderande lagstiftning där grupper 

åtnjuter olika rättigheter baserad på religion och ursprungsland.  

 

2.5 Ankomstår:   

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

Medborgarskapslagen anger inget senaste ankomstår.  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

Kriteriet ankomstår har förändrats i Assam efter 1985. Nu gäller följande:  

- en person som bosatte sig i Assam före 1966-01-01 är indisk medborgare,  

- en person som kom till Assam mellan 1966-01-01 och 1971-03-25, har registrerat sig hos 

ansvarig myndighet och inte fått status som illegal invandrare eller utlänning och haft 

uppehälle i Assam sedan dess, uppfyller också kraven för medborgarskap, 

- personen ska ha giltiga dokument som visar att den har kommit till Assam inom angiven 

tidsram för att stå med i det uppdaterade NRC.52   

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien: 

Ingen ny information, alltså gäller det som står i medborgarskapslagen före 1985 fortfarande 

för hela landet och sektion 6 gäller fortsatt i Assam. Men för hinduer, buddhister, sikher, 

kristna, jainiter och parser har slutdatumet förlängts till 2014-12-31.  

Sammanfattning: 

 
51 Bill No. 370 of 2019, The Citizenship (Amendment) Bill, 2019. 
http://prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Citizenship%202019%20Bill%20Text.pdf (Hämtad: 2019-12-29). 
52 (57 of 1955), sektion 6A i The Citizenship Act 1955, 1955, 8. 
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Kriteriet ankomstår förändrades 1985, när de särskilda bestämmelserna för Assam skrevs in i 

medborgarskapslagen. Kraven för vilket ankomstår som personen ska ha kommit till Assam 

har stramats åt, vilket gör lagen mer exkluderande då det nya kravet utestänger många 

personer som kommit till Assam efteråt. Ett annat tecken på att lagen blir mer exkluderande 

är själva processen med att uppdatera medborgarskapsregistret. Detta har inneburit att 

samtliga invånare har behövt registrera sig och hitta dokument som kan bevisa att de 

uppfyller kraven för medborgarskap trots att de levt i Assam under flera decennier. Dock är 

lagen fortsatt neutral gentemot religion och ursprung.  

När CAB adderas till lagen förlängs slutdatumet för utvalda grupper. Detta innebär att 

personer som tillhör någon av de sex religiösa grupperna kan få medborgarskap, trots att de 

inte står med i det uppdaterade NRC. Detta gäller dock inte för muslimer (och andra) som 

inte står med i NRC, vilket är ett steg mot en etnisk/religiös- exkluderande lagstiftning.  

 

2.6 Dubbelt medborgarskap:  

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

I medborgarskapslagen står det att en person som genom naturalisation fått sin ansökan om 

indiskt medborgarskap godkänd, ska avsäga sitt medborgarskap i det andra landet.53  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

Ingen ny information.  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien:  

Ingen ny information.  

Sammanfattning: 

Kriteriet dubbelt medborgarskap har inte förändrats. I medborgarskapslagen står det att en 

person som söker medborgarskap i landet, ska avsäga det andra. Detta är i linje med en 

etnisk/religiös- exkluderande syn på medborgarskap som inte tillåter dubbelt medborgarskap. 

I Indiens medborgarskapslag är det däremot tillåtet för personer som har medborgarskap i ett 

annat land, men som antingen själv eller har släkt som härstammar från Indien vid tidpunkten 

som konstitutionen skrevs, att ansöka om ett utländskt indiskt medborgarskap. Sedan 2005 

gäller detta inte för personer med bangladeshiskt och pakistanskt medborgarskap.  

 

2.7 Språk: 

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

 
53 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955, 1955, 18. 
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I medborgarskapslagen står det att en person som söker medborgarskap i viss mån ska 

behärska något av de officiella språken som anges i Indiens konstitution (scheme 8).54  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

Ingen ny information.  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien: 

Ingen ny information.  

Sammanfattning: 

Språkkrav finns med som ett krav för medborgarskap genom naturalisation. Dock anges det 

inte hur väl en person ska kunna språket eller hur det ska prövas. Språkkravet har inte 

förändrats i och med de uppdateringar som har gjorts. Språkkravet verkar inte ha avgörande 

betydelse för uppdateringen av NRC, då det inte är ett kriterium som framträder specifikt i de 

lagtexter som ligger till grund för uppdateringen av medborgarskapsregistret. Eftersom ingen 

ny information ges, antar jag att språkkravet kvarstår så som det har stått skrivet i 

medborgarskapslagen före 1985, men vilken betydelse kravet har för huruvida en person 

inkluderas i eller exkluderas från NRC är oklart. Om kriteriet språk jämförs mot idealtyperna 

kan det konstateras att medborgarskapslagen, i den bemärkelsen, lutar mot en mer 

etnisk/religiös- exkluderande lagstiftning eftersom språk är ett krav i en sådan idealtyp. En 

pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag innehåller inte något språkkrav för 

medborgarskap.  

 

2.8 Religion: 

Citizenship Act 1955, hela Indien: 

Medborgarskapslagen är religiöst neutral, alla har samma rättigheter oavsett religiös 

tillhörighet. Religion är inte krav för medborgarskap. 

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam: 

Ingen ny information, medborgarskapslagen är fortsatt religiös neutral.  

Citizenship Amendment Bill 2019, hela Indien:  

Hinduer, buddhister, kristna, sikher, jainiter och parser som kommit till Indien före 

slutdatumet 2014-12-31, utan giltiga dokument kan fortfarande söka medborgarskap.55  

Sammanfattning:  

 
54 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955. 1955, 18. 
55 Bill No. 370 of 2019, The Citizenship (Amendment) Bill 2019. 



 
 
 

24 
 

När kriteriet religion studeras och jämförs mot idealtyperna är det tydligt att 

medborgarskapslagen rör sig mot en etnisk/religiös- exkluderande syn på medborgarskap. 

Fram till 2019 har lagen varit religiöst neutral men i och med att CAB införs, kan hinduer, 

buddhister, kristna, sikher, jainiter och parser få medborgarskap trots att de kommit in i 

landet illegalt. Lagen tar alltså nu hänsyn till religion vilket skiljer sig från indiens tidigare 

sekulära lag. 

 

2.9 Ursprungsland:  

Citizenship Act 1955: 

Medborgarskapslagen är neutral i förhållande till vilket ursprungsland den sökande kommer 

ifrån.  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam:  

De särskilda bestämmelserna för Assam förhåller sig neutrala till ursprung. Däremot år 2005 

skrivs det in att personer med pakistanskt eller bangladeshiskt medborgarskap inte längre har 

rätt att ansöka om utländskt medborgarskap (detta gäller för hela Indien).  

Citizenship Amendment Bill 2019:  

Hinduer, buddhister, kristna, sikher, jainiter och parser som flyr religiös förföljelse från 

Pakistan, Bangladesh och Afghanistan kan få medborgarskap även om de kommit in i landet 

illegalt, efter angiven tidpunkt och saknar giltiga dokument.56 

Sammanfattning: 

Medborgarskapslagen före 1985 innehåller inga krav på ursprungsland, vilket gör att lagen är 

i linje med en pluralistisk/sekulär-inkluderande medborgarskapslag. Efter 1985, mer specifikt 

år 2005, skrivs det in i lagen att personer som har pakistanskt eller bangladeshiskt 

medborgarskap inte kan söka ett utländskt indiskt medborgarskap. Övriga indier, som har 

medborgarskap i ett annat land, kan alltså få ett utländskt medborgarskap i Indien om 

antingen de själva eller en släkting hade medborgarskap vid tidpunkten som konstitutionen 

skrevs. Detta är i enlighet med principen jus sanguini, härstamningsprincipen. Med anledning 

av att pakistanska och bangladeshiska medborgare har fråntagits rätten att ansöka om 

utländskt indiskt medborgarskap kan det konstateras att medborgarskapslagen inte är neutral 

gentemot ursprungsland och har i det avseendet rört sig mot en mer exkluderande lag. Dessa 

bestämmelserna gäller dock endast för utländskt medborgarskap.     

 När det gäller människor som vill ansöka om medborgarskap via naturalisation är 

 
56 Bill No. 370 of 2019, The Citizenship (Amendment) Bill 2019. 
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lagen fortfarande neutral gentemot ursprungsland. Däremot som en följd av att CAB röstades 

igenom 2019, får ursprungsland även betydelse för samtliga som söker medborgarskap via 

naturalisation. Staten har gjort det lättare för de som tillhör de sex specificerade religiösa 

grupperna och kommer från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan att få medborgarskap. 

Enligt uppsatsens teoretiska ramverk är detta ett steg mot en etnisk/religiös- exkluderande 

lagstiftning.  

 

2.10 Illegal invandrare 

Citizenship Act 1955: 

Medborgarskapslagen före 1985 definierar en illegal invandrare som en person som kommer 

in i landet utan giltigt pass eller dokument eller som kommer in i landet med giltigt pass och 

dokument men som stannar längre än vad dokumenten tillåter.57  

Citizenship Act 1955, efter 1985, Assam:  

Medborgarskapslagen efter 1985, i de särskilda bestämmelserna för Assam, definierar också 

en illegal invandrare som en person som saknar tillstånd att vara i landet. I och med 

uppdateringen av NRC måste samtliga invånare registrera sig hos ansvarig myndighet för att 

bekräfta sin legala status i Assam. Om nedanstående uppgifter inte kan bekräftas, eller om 

personen fyller i sitt namn eller någon annan uppgift fel får personen status som illegal och 

riskerar att fråntas rättigheter och i slutändan deporteras.  

- en person ska finnas med i registret som bygger på folkräkningen 1951 eller finnas med i 

valrullarna fram till 1971 eller,  

- en person ska ha giltiga dokument som kan bevisa att hen kommit till Assam inom angiven 

tidsram (före 1971) eller dokument som kan bevisa att sina föräldrar eller mor- och 

farföräldrar var födda i det odelade Indien.58 

Citizenship Amendment Bill/ Act:  

I CAB anges att alla förutom hinduer, buddhister, kristna, sikher, janiniter och parser, som 

saknar giltiga dokument, pass eller som vistas i Indien längre än vad dokumenten tillåter är 

illegala invandrare. Anhängare till de sex religiösa grupperna som flytt religiös förföljelse 

från Pakistan, Bangladesh och Afghanistan, som kommit in i landet illegalt, är inte illegala 

invandrare utan betraktas som flyktingar och kan därmed fortfarande få medborgarskap.59 

Sammanfattning: 

 
57 (57 of 1955). The Citizenship Act 1955. 1955, 3. 
58 (57 of 1955). sektion 6A i The Citizenship Act 1955. 1985, 8. 
59 Bill No. 370 of 2019, The Citizenship (Amendment) Bill 2019. 
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Utifrån detta framgår det hur synen på vem som är illegal invandrare har förändrats. Från att 

vara en person som saknar pass, giltiga dokument eller stannar längre i landet än tillåtet till 

att efter 1985 ställa hårdare krav: samtliga invånare i Assam måste kunna bevisa sin legala 

status för att få behålla sitt medborgarskap. Människor som levt i Assam i många år kan alltså 

tvingas lämna landet eftersom de, om de inte lyckas bekräfta sina uppgifter, får status som 

illegal och kan därmed bli statslösa och fråntas demokratiska rättigheter.    

 I CAB förändras synen ytterligare, nu betraktas hinduer, buddhister, sikher, kristna, 

jainiter och parser från Bangladesh, Pakistan och Afghanistan som flyktingar istället för 

illegala invandrare. Detta gör att personer som tillhör någon av de sex religiösa grupperna 

och kommit från något av de tre länderna, som uteslutits från det uppdaterade NRC kan få 

medborgarskap ändå, då de ses som flyktingar och inte illegala invandrare. Övriga invånare 

som har hamnat utanför registret inte får samma möjlighet. I Assam gäller detta framförallt 

muslimer då en del av de som har uteslutits från registret och som inte innefattas av CAB är 

muslimer.  

Dessa förändringar i medborgarskapslagen visar hur lagen inte längre är neutral utan 

ger särskilda rättigheter åt vissa grupper. Medborgarskapet har blivit mer etniskt/religiöst- 

exkluderande, då samtliga invånare i Assam tvingas hitta dokument som kan bevisa att de 

uppfyller kraven för medborgarskap. För de som inte lyckas med detta, och därmed inte kan 

bevisa sin rätt till medborgarskap, kan utvalda grupper i och med CAB få en ny chans till 

medborgarskap.  

 
3. Slutsatser  
 
Nedan sammanfattas analysen i två matriser för att synliggöra i vilka avseenden som 

medborgarskapslagen har förändrats och vilka slutsatser som kan dras. I kolumn två och tre 

visas de förändringar i lagen som har gjorts i samband med att de särskilda bestämmelserna 

för Assam skrevs in 1985 och i samband med att Citizenship Amendment Bill (CAB) 

röstades igenom 2019. Så kolumn tre och fyra jämförs båda med kolumn två. Nu när CAB 

har röstats igenom och kommer skrivas in i medborgarskapslagen är det officiella namnet 

Citizenship Amendment Act (CAA) 2019.  

  Först följer slutsatser utifrån kriterierna ett till tre. Därefter diskuteras slutsatserna 

som går att dra utifrån kriterierna fyra till tio, detta avsnitt är betydligt längre än förgående då 

det är i dessa kriterier som de största förändringarna går att se. Slutligen kommer en 

avslutande diskussion där det reflekteras över frågor som kvarstår.  
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3.1 Matris 2: Sammanställning av kriterierna ett - tre. 

 
Kriterier/ Mätpunkter Kolumn 1: Citizenship 

Act 1955, före 1985, 
hela Indien 

Kolumn 2: Citizenship 
Act 1955, efter 1985, 
Assam 

Kolumn 3: CAA 2019, 
hela Indien 

1. Född i landet Person född i landet 
mellan 1950-01-26 och 
1987-07-01 är 
medborgare genom 
födseln. Jus soli. 

Person född i Assam i 
det odelade Indien är av 
indiskt ursprung via 
födseln. Jus soli. 

N/A 

2. Släkting född i landet  N/A  Om ens mor- eller 
farföräldrar föddes i det 
odelade Indien är 
personen medborgare. 
Jus sanguinis.  

N/A 

3. Född av föräldrar med 
medborgarskap 

Person född mellan 
1987-07-01 & 2003 får 
medborgarskap genom 
födseln om en förälder 
har medborgarskap. Efter 
2003, båda föräldrar ska 
ha medborgarskap, eller 
ej vara illegal. Jus 
sanguinis. 

Om ens föräldrar föddes 
i det odelade Indien är 
personen medborgare. 
Jus sanguinis.  

N/A 

 
Analysen av kriterium ett, två och tre har bland annat fångat in huruvida Indien tillämpar 

principen jus sanguinis eller jus soli för medborgarskap vid födseln. Slutsatsen av detta är att 

Indien tillämpar en kombination av båda principerna. Jus sanguinis verkar dock väga tyngre 

då tidskravet för en person som får medborgarskap med anledning av att den är född i landet, 

oavsett föräldrarnas härkomst är begränsat. För hela Indien ska personen vara född mellan år 

1950 och 1987 för att anses vara av indiskt ursprung genom födseln. I Assam efter 1985 har 

detta stramats åt ytterligare, då ska personen vara född i det odelade Indien, alltså före 1947, 

för att räknas som indisk medborgare vid födseln oberoende av föräldrarnas härkomst. För 

personer som föds senare krävs det att föräldrar eller släktingar är medborgare vid födseln för 

att få medborgarskap vid födseln, vilket är i enlighet med jus sanguinis.   

 Om detta jämförs med idealtypernas kriterier hamnar lagen närmare en 

etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag då lagen kräver att personen har koppling 

till landet. Däremot går det inte att se en förändring, mer än att tidskravet har stramats åt i 

Assam efter 1985. Alltså är det svårt att utifrån dessa tre kriterier säga om detta kan ses som 

ett steg mot att omvandla den indiska staten till etnisk hinduisk stat. I kolumn fyra står det 

N/A vilket innebär att det inte har skett en förändring av kriterierna i och med uppdateringen 

2019. 
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3.2 Matris 3: Sammanställning av kriterierna fyra - tio 
 

Kriterier/ Mätpunkter Kolumn 1: Citizenship 
Act 1955, före 1985, 
hela Indien 

Kolumn 2: Citizenship 
Act 1955, efter 1985, 
Assam 

Kolumn 3: CAA 2019, 
hela Indien 

4. Tid i landet 11 år 11 år 
 
 

5 år för hinduer, 
buddhister, sikher, 
kristna, jainiter och 
parser från Bangladesh, 
Pakistan och 
Afghanistan. 11 år för 
övriga 

5. Ankomstår Anger inget senast 
ankomstår. 

Före 1971 Illegala invandrare från 
de sex utvalda grupperna 
som kom före 2014 kan 
få medborgarskap 

6. Dubbelt 

medborgarskap 

 

Nej, en som söker 
medborgarskap i Indien 
ska säga upp det andra.  

N/A.  N/A  

7. Språk  

 

Behärska något av de 
språk som nämns i 
konstitutionen artikel 8 

N/A N/A 

8. Religion 

 

Religiöst neutral  Religiöst neutral  Hinduer, buddhister, 
sikher, kristna, jainiter 
och parser från 
Bangladesh, Pakistan 
och Afghanistan kan få 
medborgarskap. Inte 
muslimer eller andra. 

9. Ursprungsland 

 

Ingen betydelse Ingen betydelse Människor från sex 
religiösa grupper som 
flyr från Pakistan, 
Bangladesh och 
Afghanistan kan få 
medborgarskap. Inte 
muslimer eller andra som 
flyr religiös förföljelse i 
andra länder. 

10. Illegal invandrare 

 

Alla som saknar pass 
eller dokument eller 
stannar längre än vad 
dokumenten tillåter är 
illegal invandrare. 
 

En person som inte finns 
med i det första NRC 
som bygger på 
folkräkningen 1951, eller 
inte finns med i 
valrullarna fram till 1971 
eller saknar giltiga 
dokument som kan 
bevisa att personen 
kommit till Assam inom 
angiven tidsram är illegal 
invandrare.  

Hinduer, buddhister, 
sikher, kristna, jainiter 
och parser från Pakistan, 
Bangladesh och 
Afghanistan = flyktingar.  
Övriga, bl.a. muslimer 
som saknar giltiga 
dokument och kommit 
till landet efter 
tidsgränsen=illegala  

 
 
Utifrån det som framkommit i analysen av kriterierna fyra till tio och som sammanfattas i 

matrisen ovan, kan det konstateras att Indiens medborgarskapslag har rört sig mot en 

etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag med avseende på kriterierna: tid i landet, 
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ankomstår, religion, ursprungsland och illegal invandrare. Utifrån uppsatsens teoretiska 

ramverk går det däremot inte att säga att medborgarskapslagen är helt etnisk/religiös-

exkluderande då vissa av dessa mätpunkter, när de ställs mot idealtypernas kriterier, bara 

uppfylls delvis. Det är inte endast en grupp som får särskilda rättigheter utan sex stycken.  

Vidare har analysen visat att det inte går att se en förändring av samtliga mätpunkter, 

språk och dubbelt medborgarskap har inte förändrats och utmärks därför i matrisen med N/A. 

Däremot innehåller lagen både språkkrav för medborgarskap genom naturalisation och kräver 

att en person som söker medborgarskap i Indien ska avsäga det andra, vilket är i linje med 

den etniska/religiös-exkluderande idealtypen.  

Med detta i åtanke, går det ändå att se hur den indiska staten på flera punkter har rört sig 

längre bort från en pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag och närmare en 

etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag då förändringarna har mynnat ut i följande: 

 

1. Antal år i landet som krävs för medborgarskap varierar beroende på vem du är som 

söker. 

2. Senast ankomstår skiljer sig åt beroende på vem du är som söker medborgarskap. 

3. Rätten att söka medborgarskap varierar beroende på vilken etnisk/religiös grupp du 

tillhör. 

4. Rätten att söka medborgarskap varierar beroende på vilket ursprungsland du kommer 

ifrån.  

5. Ursprungsland och religiös tillhörighet har betydelse för huruvida du får status som 

flykting eller illegal invandrare.  

 

Dessa fem punkter visar att Indiens medborgarskapslag inte längre uppfyller kriterierna för en 

pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag. Fram till 2019 har lagen varit religiöst 

neutral, men sedan 2019 har religion skrivits in i lagen för medborgarskap. 

 När det gäller kriteriet ursprungsland har lagen varit neutral fram till 2005, då togs ett 

första steg mot en etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag. Personer med 

bangladeshiskt och pakistanskt medborgarskap har sedan dess inte längre rätt att söka ett 

utländskt indiskt medborgarskap. I övrigt har lagen varit fortsatt neutral gentemot 

ursprungsland fram till 2019, då hinduer, buddhister, kristna, sikher, jainiter och parser från 

Bangladesh, Pakistan och Afghanistan har fått särskilda rättigheter baserat på religiös 

tillhörighet och ursprung.  
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I praktiken innebär dessa förändringar att den indiska medborgarskapslagen inte ger 

en muslim som flyr religiös förföljelse samma rätt som de andra sex grupperna. BJP 

motiverar detta med att Pakistan, Afghanistan och Bangladesh är muslimska länder och att en 

muslim därför inte kan vara förföljd i ett muslimskt land.60 Men vad händer då till exempel 

med den muslimska gruppen Rohingyas som flytt förföljelse i Myanmar, Bangladesh och 

Pakistan?61 Dessa omfattas inte av den nya medborgarskapslagen trots deras utsatta situation.  

Vidare omfattas inte heller en person som flyr religiös förföljelse från ett annat land 

än Pakistan, Bangladesh eller Afghanistan av den nya lagen. Sri Lanka är ett sådant exempel 

där kristna och muslimska grupper utsätts för extremistiska buddhistiska gruppers våld och 

som enligt lagen inte har rätt till samma skydd som de som flyr från de tre utvalda länderna. 

Detta trots att Modi har fördömt det religiösa våldet i Sri Lanka och därmed är väl medveten 

om vad som pågår i landet.62  

 Utifrån de förändringar som har framkommit i analysen av medborgarskapslagen, 

skulle den, så som den ser ut idag, kunna kallas för en etnisk/religiös-selektiv 

medborgarskapslag. Lagen innehåller paragrafer som inkluderar vissa grupper, men som 

samtidigt exkluderar andra baserat på ursprung och religiös tillhörighet. En sådan lag innebär 

att alla inte är lika inför lagen, utan beroende på vilken religion du tillhör och vilket land du 

kommer ifrån, har du olika möjlighet att inneha indiskt medborgarskap. Detta innebär att 

människor som har levt och verkat i Indien under flera decennier, som inte identifierar sig 

som hindu, buddhist, kristen, jainit, parser eller sikh från och med 2019 har svårare att 

uppfylla kraven för medborgarskap än vad de nämnda grupperna har. Så, vilken karaktär får 

då staten av dessa förändringar? Kan förändringarna i medborgarskapslagen ses som ett steg i 

processen att omvandla det sekulära Indien till en etnisk hinduisk stat?  

Här är det på sin plats att återvända till uppsatsens teoriavsnitt och hur begreppen 

etnifiering och etnisk stat förstås i den här uppsatsen. Weldons centrala hypotes löd ju såhär: 

desto mer institutionaliserad majoritetsgruppens tradition är i normer, regler, lagar, 

institutioner och politiken som bedrivs, desto lägre tolerans för etniska minoriteter i landet.  

 
60 Deka, Kaushik. Everything you wanted to know about the CAA and NRC. India today. 2019-12-23. 
https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/everything-you-wanted-to-know-about-the-caa-and-nrc-
1630771-2019-12-23 (Hämtad: 2020-01-01). 
61Enekvist, Troy. Bangladesh försöker flytta ovilliga Rohingyer. Svenska Dagbladet. 2019-08-21. 
https://www.svd.se/bangladesh-forsoker-flytta-ovilliga-rohingyer (Hämtad:2020-01-01).  
62 Mendel Malin. Analys: Den sköra balansen mellan landets religiösa grupper kan skadas. SVT Nyheter. 2019-
04-21. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-den-skora-balansen-mellan-landets-religiosa-grupper-kan-
skadas (Hämtad: 2020-01-01). 
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Etnifiering är den process när majoritetsgruppens traditioner på olika sätt institutionaliseras i 

samhället och en etnisk stat är utfallet av en sådan process.  

I Indiens fall går det att se hur gruppen hinduer, som är i majoritet, får särskilda 

juridiska rättigheter i och med förändringarna i medborgarskapslagen. Däremot inkluderas 

ytterligare fem utvalda minoritetsgrupper som åtnjuter samma rättigheter, vilket gör det 

svårare utifrån uppsatsens teori att besvara huruvida förändringarna i medborgarskapslagen 

kan ses som en del av en etnifiering. Muslimer däremot, som är den största minoritetsgruppen 

i landet inkluderas inte, vilket tyder på att lagen systematiskt kan göra det svårare för 

muslimer att få medborgarskap.  

För att knyta an till debatten om Indiens utveckling, som uppmärksammades tidigare, 

beskrivs hur demokratin har försvagats och hur den hindunationalistiska ideologin på flera 

sätt tagit plats i samhället. Muslimer och daliter attackeras, våldet mot journalister och 

forskare som uttrycker kritik mot regeringen har ökat och högsta domstolen inklusive andra 

demokratiska institutioner har blivit allt mer inställsamma till regimen. Men det finns också 

en annan bild av utvecklingen, som visar hur demokratin är levande och att Modi driver en 

politik för folket, som frångår den hindunationalistiska ideologin. Däremot, när formuleringar 

i den nya medborgarskapslagen studeras, går det att se hur den har närmat sig en 

etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag. Om detta adderas till forskningen om 

hindunationalismens ökade inflytande, förstärks bilden av ett Indien på väg mot en etnisk 

hinduisk stat, där vissa religiösa minoriteter diskrimineras.  

 

3.3 Avslutande diskussion  

I den avslutande diskussionen är det nödvändigt att reflektera över det faktum att de 

lagförändringar som uppsatsen studerar är högst aktuella just nu. NRC har än så länge bara 

uppdaterats i delstaten Assam. Inrikesminister Amit Shah har dock gått ut med att 

uppdateringar av NRC ska påbörjas även i andra delstater, efter detta har premiärminister 

Narendra Modi sagt att detta inte ska göras.63 Om NRC uppdateras i resten av landet återstår 

att se och hur detta i så fall ska gå till är oklart. Att uppdatera NRC i ett land med 1,3 

miljarder invånare känns som ett administrativt utmanande projekt och frågan som väcks är: 

vad ska hända med de miljontals människor som inte uppfyller kriterierna för 

medborgarskap, eller som råkar fylla i någon uppgift fel, eller helt enkelt inte lyckas hitta 

 
63 Deka, Kaushik. Everything you wanted to know about the CAA and NRC. India today. 2019-12-23. 
https://www.indiatoday.in/india-today-insight/story/everything-you-wanted-to-know-about-the-caa-and-nrc-
1630771-2019-12-23 (Hämtad: 2020-01-01). 
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dokument som kan bevisa att de kommit in i landet inom angiven tidsram och därför inte står 

med i listan för medborgarskap? Vart ska dessa miljontals människor ta vägen? I Assam har 

det byggts upp fängelseliknande läger och är tanken att samtliga invånare som inte står med i 

NRC och som därmed får status som illegal ska placeras där?64 Ska de deporteras eller är 

meningen att de ska tvingas leva som statslösa utan demokratiskt skydd och rättigheter?  

 Gällande Citizenship Amendment Bill, nu kallad Citizenship Amendment Act, väcks 

också frågan hur den ska gälla i praktiken? Vad händer med de människor som flyr till Indien 

nu, efter lagens införande och dess angivna tidpunkter?  

Givet dessa frågor hade det varit intressant att studera detta med mer distans till 

förändringarna. Under tiden som uppsatsen har skrivits, röstades exempelvis CAB igenom 

vilket innebär att processen pågår just nu. Det skulle därför vara intressant att fortsätta 

studera utvecklingen i Indien för att se om fler förändringar görs, som påverkar 

medborgarskapslagen i någon riktning. Kommer de protester mot lagen som äger rum just nu 

leda till att regeringen på något sätt ändrar om i lagen? Dessutom skulle det vara intressant att 

se vilka konsekvenserna av en fortsatt uppdatering av NRC kommer få, nu när CAA skrivs in 

i medborgarskapslagen för hela Indien. Detta är frågor som måste lämnas obesvarade i den 

här uppsatsen.  

 
4. Sammanfattning  
I sammanfattningen är det aktuellt att återvända till uppsatsens frågeställning: På vilket sätt 

har kraven för medborgarskap förändrats och vilken karaktär får staten Indien av dessa 

förändringar? Den empiriska beskrivningen av Indiens medborgarskapslag har visat att 

Indien flyttat sig närmare en etnisk/religiös-exkluderande medborgarskapslag och längre bort 

från en pluralistisk/inkluderande medborgarskapslag.  

Materialet som har studerats och jämförts är: 1. Indiens medborgarskapslag så som 

den gäller för hela landet, 2. Sektion 6A i medborgarskapslagen, som gäller sedan år 1985 i 

delstaten Assam och 3. Citizenship Amendment Bill (CAB)/ Citizenship Amendment Act 

(CAA) som är det senaste tillägget till medborgarskapslagen och som gäller i hela Indien.  

Metoden som har använts är innehållslig idéanalys. Idealtyper har använts som 

analysverktyg för att kunna göra en systematisk tolkning av materialet. Idealtyperna är 

konstruerade utifrån uppsatsens teoretiska utgångspunkt, som baseras på en studie av Steven 

A Weldon. Uppsatsens idealtyper kallas: pluralistisk/sekulär- inkluderande och 

 
64 Mokhtari, Arash. Amnesty om läget i Assam: ”Folk blir statslösa”. SVT Nyheter. 2019-11-30. 
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/amnesty-om-laget-i-assam-folk-blir-statslosa-i-indien (Hämtad:2020-01-01). 
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etnisk/religiös-exkluderande och utgör två ändpunkter på en tänkt skala som 

medborgarskapslagen har mätts på. 

Analysen har utmynnat i ett flertal slutsatser. Gällande principerna för medborgarskap 

vid födseln, jus sanguinis och jus soli, har det konstaterats att Indien tillämpar en 

kombination av båda men övervägande jus sanguinis. När det gäller kriterierna för 

medborgarskap genom naturalisation dras slutsatsen att medborgarskapslagen har rört sig från 

en pluralistisk/sekulär- inkluderande medborgarskapslag till en etnisk/religiös- exkluderande 

med avseende på kriterierna: tid i landet, ankomstår, religion, ursprungsland och illegal 

invandrare. Indiens medborgarskapslag är inte längre neutral gentemot religion och ursprung 

vilket innebär att när registret över medborgarskap uppdateras, möter olika grupper olika krav 

för medborgarskap baserat på ursprung och religiös tillhörighet. Muslimer är extra utsatta då 

de utgör den näst största religiösa gruppen i landet och omfattas inte av dessa särskilda 

rättigheter, vilket innebär att när NRC uppdateras löper de störst risk att uteslutas då kraven 

för medborgarskap är hårdare för dem.  

På frågan om vilken karaktär staten får av förändringarna i kraven för medborgarskap, 

dras slutsatsen att staten har fått en mer etnisk/religiös- exkluderande medborgarskapslag. 

Detta pekar på att den Indiska staten verkar röra sig mot en etnisk hinduisk stat när det 

kommer till medborgarskap.  
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