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Styrelsen har ordet

Välkommen till ett nytt år med
Svensk-Indonesiska Sällskapet!
Vi har både årsmöte och styrelsens
konstituerandemöte bakom oss. På
årsmötet nyvaldes Satu Cahaya Langit
som ordförande. Konstituerande mötet
beslutade om följande funktioner:
• Viceordförande: Simon Hedin
• Kassör: Maya Ganesäter
• Sekreterare: Pia Söderberg
• Medlemansvarig: Niklas Traneus
• Webansvarig: Dhany Saputra

ÅRSMÖTE

2019

Nada är kvar i styrelsen i ett år till.
Som redaktör för Sahabat utsågs Kadri
Chanafiah. Det beslutades att Satu och
Maya ska teckna firman, var för sig.
Styrelsen
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Nya styrelsen med ambassadör Bagas Hapsoro och Fajar Primananda, indonesiska ambassaden.

SIS årsmöte 2019 ägde rum lörda-

gen den 10 februari. Även i år hyrde
sällskapet Brf Ånghästens festlokal på
Maria Bangata 13 i Stockholm. Ca 40
medlemmar kom till mötet. Närvarande
var Indonesiens ambassadör Bagas
Hapsoro.
Dagen började med en javanesisk
dans av Jojo Ekberg. Efter några ord
från ambassadör Bagas Hapsoro och
den sittande ordförande Nada Danielsson, öppnades mötet. Ulf Schuberth
valdes att leda årsmötesförhandlingarna.
Som mötessekreterare valdes Anders
Hagardt och som justerare Kristina
Olén Carlsson och Kadri Chanafiah.
Efter godkännande av dagordningen tog
Nada till orda för att redovisa sällskapets
verksamhetsberättelse för 2018. Pasar
Malam i Stockholm, SIS sommarpicknick, informationsträffar ”Explore Indonesia” och ”Welcome to Sweden”, matlagningskurser var några genomförda
aktiviteter under det gångna verksamhetsåret.
Sedan 2017 har SIS utökat möjlighet
att nå sina medlemmar och en bredare

publik genom Instagram och Twitter.
Som nästa punkt i dagordningen
redogjorde Anik Sundqvist för sällskapets ekonomi. Besparingar har
kunnat göras tack vare samarbete med
Indonesiska ambassaden, Bilda öst
Studieförbund, Dharma Wanita Persatuan (Indonesiska kvinnoföreningen), PPI (Indonesiska gäststudenternas förening) m fl.
Under året har SIS haft fortsatt
samarbete med reseföretagen Orient
Tours och Asien Paradisresor liksom
med systerföreningarna Indonesiska
föreningen i Göteborg och Indonesiska kulturföreningen i Göteborg.
Mötet godkände både SIS Verksamhetsberättelse och Ekonomirapport
för verksamhetsåret 2018.
När det var dags för revisionsberättelse berättade Herman Brundin att
han har granskat styrelsens handlingar,
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden samt ekonomisk redovisning
för det gångna verksamhetsåret. Hermans bedömning var att styrelsen inte
handlat i strid mot föreningens stadgar
eller svensk lag.
Årsmötet följde revisorns rekom-

Årsmöte 2019, forts
mendation att ge styrelsen ansvarsfrihet
för verksamhetsåret 2018. Mötesdeltagarna antog styrelsens ändringsförslag i
sällskapets stadgar.
Val till nästa verksamhetsår var nästa
punkt i dagordningen. Elisabeth Stenqvist redogjorde för valberedningens
förslag. Enligt detta valdes Satu Cahaya
Langit till SIS ordförande för en period
av ett år. Simon Hedin, Maya Ganesäter,
Jeannie Helmfrid Sinaga och Niklas
Traneus valdes in i styrelsen för 2 år.
Mötet tackade avgående styrelseledamöterna Anders Hagardt, Anik Sundqvist, Emma Ewaldsson och Dian
Engberg med varma applåder och
blommor.
Som revisor omvaldes Herman Brundin och som revisorssuppleant omvaldes Jan-Olof Seifert. Även av valberedningen bestående av Elisabeth Stenqvist
(sammankallade), Ulf Schuberth och
Kadri Chanafiah omvaldes utan förändring.
Den formella avslutningen av årsmötet följdes av att den nya styrelsen presenterades och de avgående.
Dagen avslutades med indonesisk
buffé, sång och musik. 
Redaktionen
Foto: Hari Priyanto

SIS ordförande Satu
Cahaya Langit har ordet

I remember feeling cold when walking to SIS yearly meeting early this

year. Today, I walked outside to the supermarket with a T-shirt, shorts,
and sandals. Having to switch outfit every 3 months is one 'normal' things
for Swedish but not so common for Indonesian student like me. However,
these simple things are what I always crave lately in my life. Most probably
since I moved to Sweden. Change leads to adaptation
Adaptation leads to growth
For me, seeing two cultures side by side is fascinating. We get to see more change, more things to learn,
looking at Swedish and Indonesian culture. This is
good, but wait, there's more: if we practice the culture.
Lagom is one of the best cultures I've ever come
across. I always try to implement it whenever possible,
try to blend it in my blood, and one of my life mission
is to bring this value back to Indonesia and have people practice them too. SIS is a place where all this can
happen. SIS has the possibility to let people experience, learn, and practice the best between the two cultures. This is one of my main objectives as a chairman. 
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VALET I INDONESIEN
Onsdagen den 17 april går 192 miljoner indonesiska väljare till valurnorna för
att välja sin president och vice president.
Denna dag kommer de också att välja
sina representanter till landets lagstiftande församling. 136 ledamöter i Församlingen för Regionala Representanter
(Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR,
den ena kammaren i landets parlament)
och 575 medlemmar i det mäktiga Representanthuset (DPR, den andra kammaren) kommer att väljas in. Dessutom
kommer röstberättigade indoneser att
välja 2 207 ledamöter till Representanthus på provinsiell nivå i 34 provinser och
även välja 17 610 lokala fullmäktige i mer
än 500 lokala myndigheter. Utlandsboende indonesiska medborgare kan rösta i
130 vallokaler inrättade runt om i världen, per post eller via mobila valpunkter
redan 8 till 14 april. Fem olika val på en
och samma dag och det sker i världens
4:e folkrikaste land med befolkning på
260 miljoner människor, i ett land bestående av mer än 17 000 öar. Man kan inte
låta bli att fascineras!
16 politiska partier är godkända för att
delta i parlamentsvalet. Ett parti måste
ha 4% av rösterna för att komma in i
Representanthuset. Valen organiseras av
Allmänna valkommissionen (KPU). Valkommissionen ansvarar för rösträkningen och sammanställer de officiella valresultaten. KPU anses vara kompetent och
har hög trovärdighet. Enligt den internationella organisationen Transparency
International finns det inget som pekar
på KPU skulle vara korrupt eller utsatt
för bedrägeri. KPU:s arbete övervakas av
ett särskilt organ som heter BAWASLU.
Indonesien är en republik med en president. Presidenten är både stats- och
regeringschef. Presidenten utser själv
sina ministrar och är överbefälhavare för
landets militära styrkor. Därför föga
överraskande att presidentvalet får så
mycket uppmärksamhet! Årets presidentval är en returmatch från 2014 med
samma deltagare Joko ’Jokowi’ Widodo
och Prabowo Subianto. Förutsättningarna har dock förändrats. I presidentvalet
2014 stred båda kandidaterna om en
vakant presidentstol efter avgående Susilo Bambang Yudoyono som hade suttit
i maximalt tillåtna två mandatperioder. I
årets val sitter Jokowi redan på presidentstolen och aspirerar för en andra

mandatperiod medan Prabowo är kvar
i sin roll som utmanare.
I loppet backas Jokowi upp av nio
politiska partier inklusive de två största
vinnarna i parlamentsvalet 2014, Indonesiska demokratiska partiet - kamp
(PDI-P), Golkar och två islamistiska
partier, Förenade utvecklingspartiet
(PPP) och Nationella väckelsepartiet
(PKB). Bakom presidenten står även
nykomlingen Indonesiens solidaritetsparti (PSI), ett ungdomligt nybildat
parti.
Prabowo har en mindre koalition
bestående av sex partier inklusive sitt
eget, Storindonesienpartiet Gerindra,
expresidenten Susilo Bambang
Yudoyonos Demokratiska parti och två
islamistiska partier – Välfärds- och
rättvisepartiet (PKS) och Nationella
mandatpartiet (PAN). Prabowo stöds
även av klanen Suharto genom familjens nybildade parti Berkarya som leds
av Tommy Suharto, son till president
Suharto som styrde landet i 32 år. År
2014 hade Jokowi bara fyra partier
bakom sig och Prabowo hade sex inklusive Golkar och PPP.
Som sin vicepresidentkandidat valde
Jokowi ingen mindre än ordföranden
för Indonesiens Ulemarådet (MUI),
landets högsta muslimska klosterorgan,
Ma’ruf Amin. Prabowo i sin tur plockade Jakartas viceguvernör Sandiaga
Uno som sin vicepresidentkandidat.
Det påstås att Jokowis val av Ma’ruf
Amin är ett försök att undvika det som
hände under guvernörsvalet i Jakarta
2017 då religion och etnicitet hade varit
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avgörande valfrågor. Dessutom anses
Ma’ruf Amin kunna attrahera många
muslimska väljare. Å sin sida valde
Prabowo den ungdomliga mångmiljonären 50-åringa Sandiaga Uno inte bara för
att förstärka kampanjkassan utan även
för att vinna både kvinnliga röster och
röster från unga väljare som utgör
34,45% av väljarkåren.
Den ovanligt långa kampanjperioden
startades redan den 13 oktober 2018 och
kommer att pågå fram till den 13 april
2019. Som chef för sitt kampanjteam
valde Jokowi Erick Thohir, entreprenören och presidenten för den italienska
fotbollsklubben Inter Milan som med
bravur hade lyckats med uppgiften att
organisera Asian Games i Jakarta och
Palembang. Som sin kampanjchef utsågs
exgenerallöjtnanten Prabowo, en militär
och fd överbefälhavare för de indonesiska nationella väpnade styrkorna Djoko
Santoso.
På ytan ser man ingen större skillnad
mellan den politik som presidentkandidaterna Jokowi och Prabowo vill föra.
Deras officiella programförklaringar är
bara olika formuleringar på nästan identiska frågeställningar. På ett djupare plan
upptäcker man att årets presidentval är
ett ideologiskt val. Indonesien är på rätt
väg enligt Jokowi men Prabowo hävdar
det motsatta. I sin bok Paradoks Indonesia skriver Prabowo att Indonesien är
på fel väg sedan 1998. Året 1998 markerar slutet av Suhartos auktoritära Orde
Baru-regim (Ny ordning) efter 32 år vid
makten. 1998 är också början på en ny
era som kallas Era Reformasi
Forts sidan 3
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upprättande av kalifatet i Indonesien.
Jokowi håller på med omfördelning av
medel genom olika program till förmån
för vanligt folk och landsbygden. Han
har lämnat jawacenterismen och gjort
Inte helt oväntat upprepas valkamsatsningar på utveckling av områden
panjen från 2014 med smutskastning,
utanför Jawa. Framför allt har det gjorts
förtal och fejkad information. Detta trots en storsatsning på utveckling i det i delöfte om rent spel undertecknat av båda cennier eftersatta Papua (den indonesiska
teamen. Fullt krig råder i sociala medier delen av Papua Nya Guinea). Utfärdande
mellan de två grupperna Cebong som
av markcertifikat till folket är en annan
stödjer Jokowi och Kampret som stödjer fråga inom Jokowis politik som gör att
Prabowo. Facebook har tagit bort hund- vissa grupper hellre vill ha en annan preratals Facebook- och Instagramkonton
sident i april 2019. Landreformer och
med koppling till en organisation i Indo- markägande har alltid varit brännpunkter
nesien som säljer fejknyheter, rapporte- och en av grundorsakerna till de politiska
rar Techcrunch. Tidigare gick Facebook turbulenser som har drabbat landet i
ut med att de har ett team i Singapore
olika perioder av dess historia. Hetsjaksom ska förhindra att sociala medieplatt- ten mot presidenten är massiv och påformar missbrukas i det kommande Inminner om Palme-hatet i Sverige på 80donesiska valet, vilket hänt i USA. Dess- talet.
bättre finns det inga rapporter om fyTill skillnad från Jokowi är Prabowo
siska sammanstötningar mellan de två
Subianto både politiker och affärsman
grupperna.
och kommer från en känd familj. PraboJokowi är ett fenomen i den indonewo är son till den kände ekonomen Susiska politiken. En möbeltillverkare som mitro Djojohadikusumo. Under Indoneväxte upp i en familj från slummen vid
siens första president Sukarno hamnade
Solo-floden har gjort en kometkarriär.
Sumitro i onåd på grund av sin inblandFörst som borgmästare i hemstaden
ning i separatiströrelsen PRRI på SuSurakarta i två mandatperioder. Sedan
matra och fick lämna landet med sin
blev han vald till guvernör i Jakarta och
familj. När Suharto kom till makten åternu innehar han landets högsta ämbete
vände Sumitro till Indonesien och han
som president. Undersökningar visar att utsågs till minister. Prabowo valde mili70% av befolkningen säger sig vara
tärakademin framför universitetsstudier
nöjda med Jokowis arbete som presinär det var dags att välja karriär. Så smådent. Det är verkligen svårt att undgå alla ningom blev han befälhavare över arJokowis och hans regerings framgångar. méns speciella elitförband Kopassus och
Som exempel är alla de infrastrukturpro- senare befälhavare för arméns strategiska
jekt som presidenten och hans regering
reservkår Kostrad. Prabowo var framklarat av att genomföra och slutföra.
gångsrik även inom det privata när han
Några av dessa projekt är gamla projekt gifte sig med Suhartos andra dotter Tisom har stoppats eller stannat av i detiek. Giftermålet varade i 15 år. Prabrocennier till följd av korruption men nu
wos påstådda roll i kidnappningen och
tagits upp igen.
försvinnandet av anti-Suhartoaktivister
under krisåren 1997–1998 är fortfarande
Jokowi är älskad av många men det
en olöst fråga. Det som är säkert är att
finns andra som rent av avskyr honom.
Extrema grupper hatar honom för beslu- han entledigades från militärtjänstgöring
tet att förbjuda Hizbut Tahrir Indonesia 1998 och tvingades lämna landet. 2008
(HTI), en organisation som förespråkar bildade Prabowo ett politiskt parti,
(reformationsera) och är en demokratiseringsprocess i landet. Är Orde Baru orsaken eller lösningen till de problemen
som Indonesien har idag?

Gerindra, en rörelse för storindonesien.
2017 hamnade Prabowos namn på Paradise Pappers, uppföljningen till Panama
Pappers, publicerad av International
Consortium of Investigative Journalism.
Enligt de flesta opinionsmätningar
leder Jokowi idag med ca 20%-enheter
men gapet minskar. Presidentvalet är
långt ifrån avgjort. Att Jokowi blev vald
till president 2014 är ett bevis på en fungerande demokrati i Indonesien. Indonesien är dock ett i grunden patriarkaliskt
och mycket religiöst samhälle. Ca 66%
av befolkningen är lågutbildade. Allt
detta ger en god grogrund för att fejkad
information och rena lögner tas emot
som sanningar. 2,5 % av befolkningen
tror på att Jokowi är medlem i PKI
(Indonesiens kommunistparti). Detta
sker nu drygt 60 år efter det att PKI förbjöds och dess medlemmar likviderades.
5,8% tror på att Jokowi är Kinas agent.
Han utpekas också som anti-Islamist och
mycket annat.
Svensk-Indonesiska sällskapet har funnits sedan 70-talet. Under dessa år har
Indonesien haft sex presidenter. SIS förblir en vänskapsorganisation mellan Sverige och Indonesien oavsett vem som
blir vald till att leda landet de kommande
fem år. Alla Indonesiens vänner i Sverige
önskar Indonesien ett lugnt och rättvist
val. Låt valdagen blir den fest för demokrati som majoriteten av indoneserna vill
göra den 17 apri till. 
Text: Kadri Chanafiah
Fotnot
Denna artikel är skriven i mars 2019.
Den 22 maj meddelade Valkommisionen
(KPU) de officiella resultaten av valen.
I presidentvalet fick Jokowi 55,5% av rösterna
och Prabowo 44,5%. Prabowo har överklagat
presidentvalresultatet till Konstitutionsdomstolen
(MK). Förhandlingarna i MK inledds den 14
juni.

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften? Bli medlem nu!
Årsavgiften för en familj 250 kr/år, för en person 150 kr/år , studerande 100 kr/år
Postgiro 4339734-8
Uppge namn, adress och e-postadress

