
Redaktionen har ordet 
 
 Vi hoppas att allt är bra med er, 
Indonesiens vänner, i dessa för alla svåra 
tider. I både Sverige och Indonesien 
liksom i resten av världen kämpar man 
nu mot Covid-19. Pandemin påverkar på 
ett eller annat sätt allt och alla. Den 
påverkar även SIS verksamhet. Styrelsen 
har beslutat att ställa in planerade 
aktiviteter under mars - april.   
 I detta nummer av Sahabat 
fortsätter vi att så gott vi kan besvara 
frågor om Indonesien. Det är frågor 
som ställts både till SIS och i privata 
samtal. Dessutom fortsätter vi att 
uppmärksamma de 70 åren av 
diplomatiska förbindelser mellan Sverige 
och Indonesien och att Indonesien varit 
republik i 75 år i augusti i år. 
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Kungaparet tog emot Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono och fru 

Yudhoyono. Foto: Kungahuset.se  

70 ÅR DIPLOMATISKA RELATIONER SVERIGE - INDONESIEN 

70 år diplomatiska förbindelser Sverige - Indonesien  

75 år Republiken Indonesien 

I år firar vi 70 år av diplomatiska för-

bindelser mellan Sverige och Indone-

sien. 1950 inrättades ambassader i både 

Jakarta och Stockholm.  

 På den svenska ambassaden i Jakarta 

arbetar drygt 20 personer varav fyra är 

utsända från Sverige. Sveriges ambassa-

dör i Indonesien är även ackrediterad i 

Östtimor och ASEAN (Association of 

Southeast Asian Nations). Svenska am-

bassadens huvuduppgift är att utveckla 

och fördjupa relationerna både mellan 

Sverige och Indonesien och mellan 

Sverige och Östtimor (sedan 2002).  

 Bevakning av och samverkan med 

ASEAN är en annan viktig uppgift för 

ambassaden. Ambassaden arbetar ak-

tivt för att föra fram Sverige och 

svenska företag i Indonesien. Inom 

ramen för främjandet av handeln har 

ambassaden ett nära samarbete med 

Business Sweden och jobbar ständigt 

för att öka svensk export och import av 

varor. Indonesien är ett snabbt växande 

turistmål för svenskar och ambassaden 

har en viktig konsulär uppgift i att bistå 

nödställda svenskar i Indonesien med 

råd och stöd. Befinner man sig på t ex 

Bali kan man  vända sig till Sveriges 

honorärkonsulat i Sanur för hjälp. 

 Den 1 september 2018 tillträdde 

Marina Berg som ny ambassadör i 

Jakarta. Tidigare har Marina Berg va-

rit departementsråd och biträdande 

chef vid enheten för internationellt 

utvecklingssamarbete. Hon har tidi-

gare tjänstgjort vid bland annat enhet-

en för Europeiska Unionen och Afri-

kaenheten.  

 Den nuvarande indonesiska ambas-

sadören i Sverige är Bagas Hapsoro 

som utsågs av president Joko Widodo 

den 23 december 2015. Han har en 

magisterexamen och en kandidatexa-

men i juridik och har tjänstgjort på utri-

kesministeriet sedan 1984. 2007–2010 

var ambassadör Bagas Hapsoro Indone-

siens ambassadör i Libanon.  

 Den indonesiska ambassaden i 

Stockholm är också ackrediterad i 

Republiken Lettland. Ambassaden har 

ett bilateralt uppdrag i Sverige bland 

annat för att främja indonesiska in-

tressen i här. Ambassaden spelar 

också en viktig roll när det gäller ut-

vecklingssamarbete, kulturella frågor 

och kontakter med lokal press.  
 

                                                                                           Redaktionen 

Källor: Wikipedia, ambassadernas hemsi- 

dor. 



 Klockan visade 10 på morgonen 

fredagen den 17 augusti 1945 när 

Sukarno läste texten som förklarade 

Indonesien självständig. Partikamraten 

från Indonesiens nationella parti (PNI) 

Mohammad Hatta stod bredvid honom. 

Självständighetsförklaringen efterföljdes 

av ett kort tal av Sukarno. Därefter, un-

der ackompanjemang av sången 

”Indonesia Raya” (”Stor Indonesien”) 

hissades den röd-vita flaggan som kväl-

len innan syddes av Sukarnos hustru 

Fatmawati. Senare blev låten som var 

komponerad av Wage Rudolf Suprat-

man redan 1928 Indonesiens national-

sång.   

 Den dagen ur den av japan ockuperad 

Nederländska Ostindien föddes en ny 

republik - Indonesien. Händelsen utlös-

tes av en intern konflikt mellan två 

grupperingar inom frihetsrörelsen – ”de 

gamla” med Sukarno och Hatta i spet-

sen och ”de unga” som representerades 

av bl a Chaerul Saleh och Wikana.  

 Andra världskriget gick mot sitt slut. I 

Asien var Japan på väg mot en ovillkor-

lig kapitulation till följd av USA:s atom-

bombningar av Hiroshima och Naga-

saki. Nyheten om Japans förestående 

kapitulation spred sig och nådde ung-

domsrörelsen för självständighet.  På 

sitt möte den 14 augusti 1945 beslutade 

”de unga” att skicka en delegation med 

bl a Chaerul Saleh och Wikana för att 

förmå Sukarno att omgående deklarera 

Indonesiens självständighet. Sukarno 

och Hatta hade då just kommit hem 

från Dalat i Vietnam där den japanska 

högsta militära ledaren i regionen mar-

skalken Terauchi Masatake hade sitt 

högkvarter. Med sig hem hade de indo-

nesiska ledarna ett löfte om stöd för ett 

självständigt Indonesien från den ja-

panska ledningen. Därför avvisades ”de 

ungas” krav. Någon japansk kapitulation 

har inte kunnat bekräftas. Dessutom 

ansåg ”de gamla” att självständighets-

förklaringen skulle upprättas inom ra-

men för den 27-man starka Förbere-

dande kommitté för Indonesiens själv-

ständighet (PPKI) som representerade ö

-världens olika regioner. ”De unga” å 
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Ceremoni på Pegangsaan Timur 56 i Jakarta den 17 augusti 1945. Längst till väns-

ter i bilden: Sukarno. Bredvid honom Mohammad Hatta. 

sin sida ansåg att Indonesiens självstän-

dighet skulle omgående förklaras. PPKI 

var japansk skapelse och självständig-

hetsförklaring skulle hållas utanför Ja-

pans ram. De hetsiga ordväxlingarna 

mellan Sukarno och Wikana nådde sin 

kulmen när Mohammad Hatta på inbju-

dan av närvarande vid mötet Achmad 

Soebardjo anslöt sig till överläggningar-

na.  Diskussionerna ledde dock ingen 

vart. Framåt morgonen beslutade ”de 

unga” att tvinga båda Sukarno och 

Hatta följa med dem till Rengasdeng-

klok, en liten stad 69 km från Jakarta.  

Där kunde de två ledarna gömas och 

hållas borta från påtryckningar från den 

japanska ockupationsmakten.  ”De 

ungas” Wikana och Achmad Soebardjo 

som representarade ”de gamla” stan-

nade kvar för att fortsätta förhandling-

arna.   

 Det officiella tillkännagivandet om 

Japans kapitulation kom den 15 augusti. 

Det meddelades också att Japan måste 

rätta sig efter de allierades krav. Detta 

gällde även Indonesiens självständighet. 

Achmad Soebardjo reste till Rengas-

dengklok för att meddela nyheten och 

hämta Sukarno och Hatta tillbaka till 

Jakarta för att omgående förklara Indo-

nesien självständig. Wikana ordnade en 

plats där förberedelserna kunde hållas. 

Platsen var ingen mindre än amiral 

Tadashi Maedas hus på Jalan Imam 

Bondjol nr 1 i Jakarta. Amiralen var 

positivt inställd i frågan om ett självstän-

digt Indonesien. I dennes bostad kunde 

frihetskämparna ha fristad och känna sig 

säkra. Fler personer anslöt sig till över-

läggningarna medan amiralen låg och 

sov på andra våningen i sin bostad. Den 

17 augusti valdes som dagen för själv-

ständighetsförklaringen. De närvarande 

godkände en förklaringstext utarbetad 

av Sukarno, Hatta och Achmad Subar-

djo. På morgonen den 17 augusti fick 

organisatörerna veta att Ikada-torget 

(idag Merdeka-torget) där tusentals 

människor hade samlats var redan om-

ringat av japanska soldater. För att und-

vika sammanstötningar beslutades att 

självständighetsceremonin ska hållas i 

Sukarnos tillfälliga bostad på 

Pengangsaan Timur nr 56.  

 Den 18 augusti utsåg ett nybildat ut-

skott kallat Indonesiens centrala nation-

ella kommitté (Komite Nasional Indo-

nesia Pusat, KNIP), Sukarno till Indo-

nesiens president och Mohammad Hatta 

till vicepresident. Achmad Soebarjo blev 

Indonesiens förste utrikesminister och 

Wikana den förste ungdomsminister. 

Chaerul Saleh utsåg till vicestatsminister 

och senare talman i den andra kamma-

ren av landets parlament, MPRS. Han 

fängslades när general Suharto kom till 

makten 1966. I samma veva frihetsberö-

vades även den då ledamoten i MPRS 

Wikana och han sedan dess spårlöst 

försvunnen. Ceremonin på Pegangsaan 

Timur nr 56 i centrala Jakarta för 75 år 

sedan var ganska enkel. Dess historiska 

betydelse för miljoner indoneser var 

desto större. 

                               Text: Kadri Chanafiah 

Källa:  Wikipedia, Internet 



 Byn Kampung Warna-Warni 

(indonesis-ka för "Village of Color") var 
en gång tråkig och förorenad, och sak-
nade de ekonomiska resurserna som 
krävs för att bygga ett friskt samhälle. 
Men åtta evenemangsstudenter från ett 
närliggande universitet gav en hjälpande 
hand genom att tillämpa sina färdigheter 
på den verkliga världen. Studenterna 
samarbetade med ett lokalt tillverknings-
företag av färg som ville göra ett socialt  

FÄRGBYN, KAMPUNG WARNA-WARNI, MALANG 

ansvarsprojekt och donerade färg. Byn 

Kampung Warna Warni skapades där 

byborna men också lokala artister med-

verkade till ett lysande nytt målarijobb. 

 Inspirerad av Rio-favorite-

rna är varje fyrkant av regnbågsbyn 

belagd i färg, allt från pastell av grönt 

och orange till rosa och gult. Bron i 

närheten av byn är också målad, dess 

balkar Det finns många fantastiska 

väggmålningar att se i olika delar av 

byn 
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Ett slumområde som omvandlades till en färgsprakande by med en bättre ekonomi.   

Text och foto: Bengt Sahlin  

  

 Byn är utsmyckad med 

färgglada paraplyer. Det finns målning-

ar av en mängd olika flaggor. Figurerna 

som målats är lite burleska men hälsar 

människor välkomna in i byn.. Det är 

väl värt ett besök då man då också stöt-

tar byn genom att betala en lite entreav-

gift.  
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I förra numret skrev ni att den hol-

ländska kolonialmakten skapade in-

donesiska 

Indirekt gjorde holländarna det. Det Ne-

derländska Ostindiska handelskompaniet 

(VOC) och senare den koloniala makten 

använde malajiska, föregångaren till in-

donesiska, som handelsspråk mellan öar-

na. Det var dock frihetsrörelsen som på 

en ungdomskongress 1928 bestämde sig 

för att kämpa för en enhetlig stat som 

skulle heta Indonesien, och att bygga 

upp det nya  Indonesien med ett gemen-

samt språk, indonesiska. Det administra-

tiva språket under kolonialtiden var för-

stås holländska. Men holländskan har 

dock nu försvunnit helt från Indonesien.  

Indonesien fick sin självständighet 

1945 och Sverige erkände Indonesien 

1949, 4 år senare. Varför? 

Det var inte så att Indonesien fick sin 

självständighet på samma sätt som t ex 

Indien och Pakistan och några andra 

länder. Indoneserna fick kämpa både 

politiskt och med vapen i hand. Holland 

godkände aldrig Indonesiens självstän-

dighetsförklaring i augusti 1945. Istället 

försökte holländarna med hjälp av bl a 

brittiska trupper återerövra sin koloni vid 

två tillfällen, 1947 och 1949. Vid de poli-

tiska förhandlingarna samma år  

Och under påtryckningar från bl a annat 

USA var holländarna tvungna att erkänna 

den nya staten Indonesiens suveränitet. 1949 

fick Indonesien internationellt erkännande. 

Är det säkert att vistas i Indone-

sien? Min man var på fisketur i 

Raja Ampat för några år sedan. Det 

varnades för faror ett vistas där. 

Nej det är inte alls farligt att vistas i 

Indonesien. Att gå omkring i indone-

siska städer är inte farligare än att gå 

omkring i Stockholm, Paris eller New 

York. Med normal försiktighet och 

sunt förnuft vid besök i främmande 

miljöer kommer man långt. I Papua 

däremot kan extra uppmärksamhet 

vara befogad. För något år sedan hade 

oroligheter provocerats fram där. 

Västra delen av Papua överlämnades 

till Indonesien av Nederländerna så 

sent som 1961. Papua är visserligen 

väldigt rikt på naturtillgångar men un-

derutvecklat och styvmoderligt be-

handlat av den centrala makten. Bara 

för några år sedan kostade t ex driv-

medel mångdubbelt så mycket i Papua 

jämfört med på Java. Tills helt nyligen 

saknade man elektricitet, vägar värda 

namnet och mycket annat. Däremot 

har folk i Jakarta liksom utländska 

intressen tjänat grova pengar på att 

exploatera Papuas rikedomar. USA-

ägda Freeport är världens största guld-

gruva och finns här, men folket i  

 Papua lever fortfarande kvar på stenål-

dersnivå. Det är klart att folket gör uppror. 

Så det kan finnas beväpnade separatistiska 

grupper var i vissa områden. Den sittande 

regeringen har nu ändrat på allt det här och 

det satsas stort på området så läget är 

mycket bättre idag.   

Vad betyder Bhinneka Tunggal Ika? 

Det är Indonesiens valspråk som översatt 

från det gamla javanesiska språket betyder 

”Enhet i mångfald”. Frasen är hämtad från 

gammal javanesisk poesi från 1400-talet 

och inskriven i grundlagen.   

Drabbas Indonesien ofta av naturkata-

strofer? 

Dessvärre ja. De indonesiska öarna är be-

lägna mitt på skarven mellan den eurasiska 

och den indoaustraliska kontinentalplattan 

vilket gör att området ofta drabbas av na-

turkatastrofer. Jordbävningar, översväm-

ningar, vulkanutbrott, tsunamier och jord-

skred drabbar årligen olika delar av landet. 

Vi minns tsunamikatastrofen 2004. Då dog 

eller försvann över 167 000 personer och 

stora landområden ödelades. Den indone-

siska räddningstjänsten, BASARNAS, och 

den indonesiska katastrofmyndigheten, 

BNPB, bedöms vara kompetenta. Det som 

brukar brista är koordination mellan olika 

myndigheter och departement. Turister 

bör nog vara förberedda på att informat-

ionen i krissituationer kan vara bristfällig.  

När kom holländarna till Indonesien? 

Européerna lockades hit av öarnas natur-

tillgångar, främst kryddor. Först på 1500-

talet kom portugiser som följdes av britter 

och holländare. Nederländarna vann till 

slut striden och 1602 grundades Neder-

ländska Ostindiska Kompaniet (VOC). 

När VOC gick i konkurs runt 1800 om-

vandlades öarna till koloni.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eurasiska_kontinentalplattan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Indoaustraliska_kontinentalplattan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tsunamikatastrofen_2004

