Links
Links til den akademiske verden:
CASI – Centre for the Advanced Studies of India
India in Transition – Blog tilknyttet CASI
NIAS – Nordisk Institut for Asien studier
ToRS – Institut for Tværkulturelle og Regionale studier
Cisca – Århus Universitet møder Indien
AsiaPortal – Akademisk svensk portal om Østen
NOFSA – Nordisk Forum for Sydasien på Oslo universitet
Fokus India – Norsk side med gode, korte artikler om
Indien
Economic and Political Weekly – Den akademiske højborg
og et must for den seriøse læser. Høj kvalitet, ingen
spræl!
RICE Institute – For analyser og statistisk data på
sundhed og sociale forhold
NCAER – Indiens ældste tænketank for socioøkonomiske
forhold
World Bank India – En fremragende samling af data &
statistisk
Links til engelsksprogede nyhedsmedier og tidsskrifter om
Indien:
Scroll – Godt netbaseret medie
IndiaSpend – Gode artikler på stærkt datagrundlag
The Caravan – Kronjuvelen blandt indiske tidsskrifter
The Wire – Måske det bedste netbaserede tidsskrift
Frontline
–
Dybdeborende
tidsskrift
med
venstreorienteret bias
Open – Indisk tidsskrift med en højreorienteret bias
Outlook India – Mainstream indisk tidsskrift
India Today – Mainstream indisk tidsskrift
Tehelka – Mainstream indisk tidsskrift, en af de bedre…
The Week – Mainstream indisk tidsskrift

Firstpost – Seriøst netbaseret medie
The Quint – Endnu et netbaseret medie
The Logical Indian – …og et til..
Factchecker.in – Undersøgende journalistisk med
faktacheck
Quartz – Netbaseret medie med gode artikler (søg: India)
Scoopwhoop – Et bredspektret, underholdende nyhedsmedie
CobraPost – Aktivistisk medie af tidl. Tehelkagrundlægger
Catch News – Netbaseret medie med vestreorienteret snert
The Hoot – Om presse- og ytringsfrihed i Indien lige nu
Communalism blogspot – Om anslag mod menneskerettigheder
Motherland Magazine – Kultur, trends & skæve historier.
HIP.
Live Mint – Indiens svar på Børsen
Indian Express – Nok det bedste indiske dagblad…
Indian Express debattører – med Indiens tungeste
analytikere
Ideas for India – Seriøs portal for indslag om indisk
økonomi, politik og samfundsforhold. Højt niveau.
The Diplomat – …med en god sektion om Sydasien
The Diplomat (Pulse) – God blog om Indien
The Economist – Kongen af tidsskrifterne
Mainstream – Navnet vildleder, dette er ikke mainstream,
men niche-præget, med enkelte guldkorn
Countercurrents
–
Systemkritisk
og
generelt
venstreorienteret
Swaraya – Højreorienteret nyhedsmedie
Bureaucracy Today – Her er lidt til dem, som elsker
bureaukrati, og fordi navnet er uimodståelig
Music from the 3. Floor – Efter sigende den bedste side
om Hindu-musik. Og den er norsk! Se i øvrigt artikel om
site.
Links til nordiske blogs og hjemmesider
Indian Danish Forum – Til fremme af samhandel med Indien

Aktion Børnehjælp – Måske den ældste danske NOG i Indien
IndiensPortalen (wiki) – Saglig indføring for det danske
skolesystem
My Fantastic India – Norsk blog med hyppige opdatering
og primært erhvervsrettet fokus
Kalpavruksh – Dansk blog med fokus på outsourcing
Alt om Indien – En danske portal, med et bredt kulturelt
fokus
Indiensgruppen – Dansk NGO med fokus på Indien
UBU – Dansk NGO med fokus på bl.a. Indien
Dansk Indisk Forening – Trænger til en kærlig hånd…
Rejseforsikringsguiden.dk – Om nyttige rejseinfo
Links til interessante indiske hjemmesider
Attendance.gov.in – Portal over offentlige ansattes
fravær
og
tilstedevær,
på
afdelingsniveau.
Tankevækkende!
Assiociation of Democratic Reform – Om korruption i
indisk politik: Formueoversigter og straffeattester for
alle indiske folkevalgte i de nationale og regionale
kamre.
I Paid a Bribe – Online portal over korruption, med
fortællinger fra det virkelige liv samt statistik over
syndere fordelt på sektor og lokation.
Janaagraha – NGO baseret i Bangalore, med fokus på
“forbedring
af
livskvaliteten
i
Indiens
storbyer”. Fungerer også som vidensportal

