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ALLMÄNT/LANDINFORMATION 
 

 BRA ASIEN-LÄNKAR 
www.sydasien.se/bralankar.html

 
Mycket bra sammanställning av länkar 
uppdelade ländervis. 
 

 ASIAN STUDIES 
http://coombs.anu.edu.au/WWWV
L-AsianStudies.html 
Mycket stor och avancerad webbsida 
om Asien, uppdelad på ämnesområden 
och alla länder.  
                                           

 ASEAN 
www.aseansec.org/

 
Information om ASEAN-länderna (Asso-
ciation of Southeast Asian Nations). 
 

 AFGHANISTAN 
www.afghan-web.com/

 
” Afghanistan Online is a privately 
owned, independent web site that 
provides updated news and information 
on Afghanistan.” 
 

 INDIEN 
www.hindunet.org/
Stor webbplats om Indien. 

http://indien.nu/ 

 
”Syftet med Indien.nu är att sprida in-
formation och kunskap om Indien. På 
sajten finns information för resenärer, 
skolelever som arbetar med Indien och 
för alla andra, som har ett intresse av 
Indien.” Bra länkarkiv. 
 
www.torget.se/users/j/jagvill/
 

 
Nike Norlander på Haraldsbogymnasiet 
i Falun har gjort ett specialarbete om 
Indien, där hon vistats två veckor, som 
redovisas här. Bra webbsida för andra 
elever med Indien-intresse. 
 

 INDIEN – PAKISTAN 
http://indiapakistan.com/ 

 
Jämförelse mellan länderna.  
 
www.subcontinent.com/1971war/ 
1971war.html

 
Kriget Indien-Pakistan 1971 

www.cnn.com/WORLD/9708/
India97/
 

 
En sammanställning av CNN om Indien 
och Pakistan och konflikten mellan län-
derna. Utmärkta video, diabildsserier 
och tidslinjer. 
 
 
 
 

  www.harappa.com/
 

 
En välgjord webbsida om Indien och 
Pakistan före 1947. Utmärkta videose-
kvenser, diabildsserier och fotografier. 
Tal av Gandhi och Jinnah + mycket mer. 
 

 IRAN 
www.netiran.com/
”Netiran is a non-governmental website 
launched to reflect various aspects of 
Iran to non-Iranians and, in other words,  
to those who do not speak Farsi.” 
 
http://iran.o-f.com/ 
Många länkar inom olika ämnesområden. 
 

 IRAK 
www.ui.se/temairak03lank.htm
Omfattande och bra länktips från 
Utrikespolitiska institutet. 
 

 KAMPUCHEA 
www.dithpran.org/
Projektet grundat av Dith Pran, kam-
bodjanen som porträtterades i filmen 
The Killing Fields. 
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www.cybercambodia.com

 
Bland rubrikerna finns bl a 
• Cambodia today 
• Find more about Cambodia 
• Killing fields (stort avsnitt) 

 
www.khmernet.com/
Många länkar. 
 
www.yale.edu/cgp/
“The Cambodian Genocide Program” 
från Yale University. 
 

 KINA 
http://chinasite.com/ 
Påstår sig ha “The Complete Reference 
to China/Chinese-Related Web Sites.” 
8500 länkar under olika ämnesrubriker. 
 
www.china.org.cn/english/
Dagsaktuell information om Kina. 
Webbsidan administreras från Kanada. 
 
www.cpirc.org.cn/en/eindex.htm
http://www.cpirc.org.cn/en/eindex.htm 

 
Befolkningssida från China Population 
Information and Research Center. 
 

http://museums.cnd.org/China
89/ 
 

 
Virtuellt museum av Kina 1989. 
Ljud, bilder, berättelser, länkar. 
 
www.chinatoday.com/
Innehållsrik webbplats om Kina. 
 
www.christusrex.org/www1/sdc/ 
tiananmen.html
250 fotografier från händelserna vid 
Himmelska fridens torg 1989. 

 MALAYSIA 
www.geographia.com/malaysia/

 
 

 MYANMAR/BURMA 
www.myanmar.com/
Officiella bilden av Myanmar. 
 
Följande webbsidor är från oppositionen: 
 

www.freeburmacoalition.org/
Administreras från USA. 
 
http://english.dvb.no/ 

 

 
Democratic Voice of Burma innehåller 
musik, tal och länkar. Mycket material. 
Aktuell. Administreras från Norge. 
 

 NEPAL 
www.nepalnews.com/
 
www.info-nepal.com/
 

 SRI LANKA 
www.lankapage.com/
Latest news from Sri Lanka. 
 
www.lankalibrary.com/
 

 TIBET 
www.tibet.com/

 
”The Government of Tibet in Exile”. 
London-baserad webbsida med många 
länkar. 
 
www.tibet.org                                                                                                                 
Webbida från Tibet Support Group 
 

 VIETNAM 
www.vdic.org.vn/
Vietnam Development Information Cen. 

www.vietvet.org/
Amerikanska Vietnam-veteranernas 
hemsida. Även länkar till andra sidor. 
 

 ÖSTTIMOR 
www.politicalresources.net/ 
east_timor.htm
Sammanställning av länkar. 
 
www.etan.org/
East Timor Action Network har mycket 
information om East Timor. Länkar.  
 

 EXPORTRÅDET 
www.swedishtrade.se/
Genom att välja ”Landguiden” får man  
information om respektive land. 
 

  SCAND ASIA 
www.scandasia.com/

 
”The ScandAsia concept is dedicated 
to serve Swedish, Norwegian and Da-
nish expatriates living in Thailand, Mala-
ysia, Singapore, Indonesia, Philippines, 
Vietnam, Cambodia and Laos.” 
   Lokala nyheter för resp. land. 
 

BARN - BARNARBETE 
 

  BARNARBETE 
www.freethechildren.org/
 
www.cwa.tnet.co.th/
CWA är ett nätverk av NGO som arbe-
tar mot barnarbete i Asien.  
 

 IQBAL MASIH 
http://mirrorimage.com/iqbal/ind
ex.html 

 
 

 GLOBAL MARCH 
www.globalmarch.org/
 

 FRONT MOT LIVEGENSKAP  
    OCH SLAVERI 
www.bllf.se
Artiklar och information om föreningens 
arbete. 
 
www.rb.se/sv/Barnkonventionen/
Kort och lång version av FN:s konven-
tion om barnets rättigheter från Rädda 
Barnen. 
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www.bbc.co.uk/worldservice/ 
people/features/childrensrights/ 
millenniumdreams/
Barns tankar och förhoppningar. Text 
och ljud. 
 

EKONOMI 
 

 MIKROKREDITER 
www.gdrc.org/icm/

 
Stor japansk webbsida om mikrokredi-
ter i världen. Case Studies och sökning 
på länder med mikrokreditprogram. 
 

 GRAMEEN BANK 
www.grameen-info.org/ 
Den stora bangladeshiska mikrokredit-
banken som har 5,7 miljoner låntagare 
varav 96 % är kvinnor. 99 % betalar till-
baka sina lån. 
 

KVINNOR I ASIEN 
 

 SAWNET 
www.sawnet.org/

 
South Asian Women´s Net har bra ma-
terial och länkar till kvinnofrågor i 
Asien. 
 

 WOMEN IN ASIA 
www.lib.washington.edu/southasia/
women/ 
South Asian Women Studies är en 
webbplats med samlingar av Internet-
adresser som rör kvinnor I Asien. 
Särskilda landsidor för Indien, Pakistan, 
Bangladesh, Afghanistan, Nepal, Bhu-
tan och Sri Lanka. 
 

 WOMEN IN HINDUISM 
www.geocities.com/~abdulwahid/
muslimarticles/hindu_women.html
 

 WOMEN IN BUDDHISM 
www.buddhanet.net/mag_nuns.htm

                                                                                                                                                           

 WOMEN IN ISLAM 
www.usc.edu/dept/MSA/ 
humanrelations/womenininslam/
 

 MUSLIM WOMEN’S HOMEPAGE 
www.jannah.org/sisters/
 

NYHETER - TIDSKRIFTER 
 

 SASNET 
www.sasnet.lu.se
”SASNET is a national network for re-
search, education, and information 
about South Asia, based at Lund Uni-
versity. The aim is to encourage and 
promote an open and dynamic net-
working process, in which Swedish re-
searchers co-operate with researchers 
in South Asia and globally.” 
 

 SYDASIEN 
www.sydasien.se/

 
Mycket bra svensk tidskrift om Sydasien 
(Indien, Bangladesh, Pakistan, Afghani-
stan, Sri Lanka, Nepal, Bhutan och  
Maldiverna). Länkar. 
 

 HIMAL 
 www.himalmag.com/

Himal är en kvartalstidskrift om Syda-
sien. Hemsidan innehåller delar av tid-
skriften.  Länkar. Prenumeration kan 
ske från Sverige. Nerladdning av ”rätt-
vänd” karta av Sydasien. 
 

 THIRD WORLD NETWORK 
www.twnside.org.sg/
“The Third World Network is an indepen-
dent non-profit international network of 
organizations and individuals involved 
in issues relating to development, the 
Third World and North-South issues.“ 

 TIDNINGAR FRÅN ASIEN 
www.esperanto.se/kiosk/
Dagliga tidningar från 48 länder i 
Asien.  Bra källa till aktuell information. 
 

RELIGION 
 

 BUDDHISM 
www.buddhanet.net/

 
Denna webbsida räcker för att hitta det 
mesta om buddhismen. Bl a länkar till 
de 10 bästa hemsidorna. 
 

 HINDUISM 
www.himalayanacademy.com/
 

Innehåller bl a ”Hindu Basics”.  
 
www.hinduunion.com

 
Webbplats utgiven från Jönköping med 
en hel del information om hinduismen. 
 

 ISLAM 
www.al-islam.org/
Innehåller bl a en ”nybörjarguide”. 
 
www.shia.org/
Innehåller bl a 
-- Fundamentals of Islam  
-- The Fourteen Infallibles 
-- Important Muslims in History 
 
www.islamworld.net/
 

 
Mycket detaljerad webbsida med 
många länkar. Även ”Introduction for 
Non Muslims”. 
 

 FALUN GONG 
www.falundafa.org/

 
Falun Gong rörelsens egen hemsida. 
Även på svenska. 
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www.religioustolerance.org/ 
falungong.htm
”What it is, what it does, and why the 
Chinese government is so terrified of it.” 
 

ÖVRIGT 
 

 SVENSKA I RAJASTAN 
www.marustali.net/

 
Svenskan Elin Bolmgren är bosatt i en 
ökenby i Rajasthan och berättar om sin 
spännande tillvaro där. 
 

 SOUTH ASIA TERRORIST PORTAL 
www.satp.org/

 
Innehållsrik sida om terrorism i Asien. 
Bakom webbplatsen står den indiska 
organisationen The Institute for Conflict 
Management. 
 

 VIRTUELL TURISTRESA 
www.virtualtourist.com/vt/3/

 
Innehåller även vanliga landfakta, nyhe-
ter och diskussionsforum. 
 

 NORDIC INSTITUTE OF ASIAN 
    STUDIES 
http://eurasia.nias.ku.dk/
Nordens forskningsinstitut för Asien. 
 

 YOUNG ASIA TV 
www.yatv.net/

 
Utvecklar kommunikationsprojekt för 
ungdom i bl a Asien. Sri Lanka baserad. 
 

 VATTENFRÅGOR I ASIEN 
www.irn.org/index.html
International Rivers Network 

www.narmada.org/

 

“The construction of large dams on the 
River Narmada in central India and its 
impact on millions of people living in 
the river valley has become one of the 
most important social issues in con-
temporary India.” 
 

 EMPATUM 
www.empatum.se
Indienspecialisten EMPATUM är ett 
konsultföretag som är specialiserat på 
Indien och Indiens grannländer.  Se 
”Om Indien i svenska skolböcker”. 
@ Empatum ger ut Nyhetsbrev Indien 
fem gånger om året kostnadsfritt. 
 

 KARTOR ÖVER ASIEN 
www.lib.utexas.edu/maps/asia.html 
Kartor över samliga länder och områ-
den i Asien. Utges av University of 
Texas. 
 
www.reliefweb.int/w/map.nsf/home
 

Kartor från Relief Web som bl a har de-
taljerade kartor över aktuella krisområ-
den samt satellitfoton. 
 

 ASIAN DEVELOPMENT BANK 
www.adb.org/
Banken har underrubriken Fighting 
Poverty in Asia and the Pacific. 
 

 BEFOLKNING 
www.unfpa.org/

 
FN:s befolkningsorgan UNFPA 
 

 AMNESTY 
www.amnesty.org/
Förutom rapporter finns bl a länkar till 
andra MR-organisationer. 
 

  EDUCATION FOR ALL BY 2015 

 
http://portal.unesco.org/education
Nyhetsbrev. 
 

 VÄRLDSARVSLISTAN 
http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid
=31

 
UNESCO:s Världsarvslista. Enbart Kina 
och Indien har 56 namn med på listan. 
 

  UI:s LÄNKTIPS 
www.ui.se/tips.htm
Tips om intressanta länkar inom Utri-
kespolitiska institutets ämnesområden. 
 
 
 
 
 

SYMBOLER 
 

  Vanlig webbadress 
@ E-postadress för prenumeration 

på information/Newsletter. 
  Webbadress med ljud/bild. Krä-

ver t ex gratisprogrammet Real 
Audio för att kunna användas. 

   
Den Globala Skolan har gett ut följande 
sammanställningar av Internetadresser: 
 

 AFRIKA PÅ INTERNET 
 CENTRALASIEN PÅ INTERNET 
 ÖSTEUROPA PÅ INTERNET 
 LATINAMERIKA PÅ INTERNET 
 MILJÖ PÅ INTERNET  
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNET 
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET 
 BARNS SITUATION I VÄRLDEN 
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM FATTIGDOM OCH FATTIG-

DOMSBEKÄMPNING PÅ INTERNET 
 OM TSUNAMIKATASTROFEN OCH 

ANDRA PÅGÅENDE KATASTROFER 
 REGIONALT MILJÖSAMARBETE 

 

Nerladdning som pdf-fil kan ske från 
www.denglobalaskolan.com
Välj där Material  Internetresurser.  
 
 
 
 

 
Art. nr. SIDA1108sv 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 
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