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Ordföranden har ordet
Med årets första nummer av
Sahabat inleds det nya verksamhetsåret
för SIS. Vi i styrelsen hoppas att alla
medlemmar kan hitta något av intresse
bland vårens arrangemang. En nyhet
för i år är lekgruppen, där tanken är att
sammanföra barn med indonesisk
anknytning och stärka den indonesiska
identiteten under sång, lärande och lek.
Tid och plats är ännu inte spikad, men
håll utkik på föreningens hemsida,
www.svenskindonesiskasallskapet.org.
Väl mött & sampai jumpa!
Ulf Schuberth
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Klimatet i fokus
Det förändrade klimatet har
blivit mycket uppmärksammat det senaste
året. Klimatförändringar påverkar allt,
från vårt vardagsliv till världens ekonomi.
Klimatfrågan har nu definitivt intagit en
topposition på den världspolitiska
agendan.
Det nuvarande globala avtalet
om minskade utsläpp av växthusgaser,
Kyotoavtalet, är från 1997 och upphör
2012, anses vara för vagt och för svagt
med bara fem procents minskningar.
Dagens forskningsrön talar idag om
behovet att strypa världens
koldioxidutsläpp med 50-85 procent till år
2050. Om avtal nås om ett Kyoto II-avtal
till 2009 så hinner ett nytt avtal träda i
kraft innan det gamla löper ut. Flera av de
länder som står för de största utsläppen
som USA, Kina och Indien står utanför
(de står för över 60 procent av de globala
utsläppen - Sverige 0,2 procent).
Indonesien släpper årligen ut drygt 3
miljarder ton kol i atmosfären vilket är ca
hälften av USAs utsläpp. Därmed är
Indonesien, pga torvskogsavverkning,
avskogning och skogsbränning, en av de
största källorna av växthusgaser.
Tre frågor är viktiga för nästa
klimatavtal: Den första gäller huruvida
länder ska ha frivilliga eller tvingande
åtaganden när det gäller hur mycket
koldioxid som man ska minska. Den
andra om och hur Indien och Kina ska
förmås att lova minska sina utsläpp. Den
tredje frågan är hur de mest sårbara och
fattiga länderna ska kompenseras för att
de redan nu måste börja anpassa sig till

förändrade vädermönster ( mer regn,
översvämningar, torka, missväxt,
tropiska sjukdomar och vattenbrist).
På Bali diskuterades de
tropiska skogarnas roll för klimatet. Det
är ett initiativ från elva
utvecklingsländer med Indonesien i
spetsen. Skogsskövlingarna på Borneo
och på andra håll står bakom en
femtedel av de totala
koldioxidutsläppen. I torvmarken där
låglandsregnskogen växer, absorberas
och lagras 30 procent av den koldioxid
som släpps ut i luften, trots att den
skogstypen ”bara” täcker tre procent av
jordens yta. Den är en effektiv så kallad
kolsänka, precis som haven och
vegetationen som också absorberar
koldioxid. Att ge skogar i tropikerna ett
permanent skydd är en synnerligen
effektiv åtgärd.
Ett av de viktigaste resultaten
från Balimötet var att inkludera
reduktion av utsläppen från avskogning
i u-länder och förbättrad internationell
teknologiöverföring för anpassning av
klimatförändringar på dagordningen till
nästa förhandling. Länderna kom också
överrens om att rika länder ska ge
incitament till fattiga länder för skydd
av natur för att mildra och bromsa
effekterna av klimatförändringar.
Text: Nada Danielsson nada@comhem.se
Foto: Greenpeace

Rökförbud i rökarnas paradis

I historieböcker kommer man att
beskriva f.d. guvernör Sutiyoso i Jakarta
som mannen som införde ”rökförbud i
rökarnas paradis".
I februari 2005 inledde den f.d.
guvernören sin kampanj för att ”förbättra
miljön” med att förbjuda rökning i Jakarta
City Hall.
Trots att de anställda ogillade
förbudet gick han vidare med att
annonsera ut att han hade för avsikt att
införa rökförbud på alla offentliga platser i
staden.
Kort därefter godkände
dåvarande president Megawati

Sukarnoputri ett förbud mot rökning i
skolan.
Den kontroversielle guvernören
blev hårt kritiserad för sitt agerande.
Många ansåg att det var orimligt att
förbjuda rökning samtidigt som bilar,
bussar och lastbilar spydde ut sina
avgaser på stadens gator. Och en del av
kritikerna undrade om de höga
bötesavgifterna på upptill 50 miljoner
rupier var ett sätt att finansiera utbytet av
stadens nerslitna bussar.
Men Sutiyoso fick ytterligare
lagligt stöd för sin "antirökkampanj" när
man antog en ny lag kallad "Municipality
Bylaw No.2/2005 on Air Pollution
Control". Den nya lagstiftningen
omfattade ett förbud mot att bränna
sopor på öppen plats. Bilar måste
genomgå avgas- och bullertest två gånger
om året och alla offentliga
transportmedel tvingades gå över till
naturgas.
Sutiyoso hade fått ”bollen i
rullning”. I Jakarta har man sedan den 4
februari 2006 ett rökförbud i bland annat
restauranger och barer.
Ägarna till lokaler med
rökförbud är skyldiga att inrätta särskilda

rökrum och restaurangägarna klagade så
klart på detta.
När Sutiyoso efter tio år som
guvernör avgick från sin post meddelade
han att han ämnade ställa upp i nästa
presidentval. Frågan man ställer sig är vad
som kommer att hända om en så initiativrik
och handlingskraftig person tar över
ledningen av landet.
Text: Hans Hansson, hans.hansson@malmo.com,
bild: antismokecampaign
Fakta:
Enligt en undersökning i mitten på 90-talet rökte
ca 60 % av männen och bara fyra procent av
kvinnorna i Indonesien. Undersökningen visade att
bland tioåriga pojkar i storstäderna var 23 %
rökare. Källa: www.drugnews.nu

En av Indonesiens pärlor – norra Sulawesi
Sulawesi är Indonesiens fjärde
största ö. Sedan mitt första besök i
Sydostasien 1990 har jag längtat dit.
Kulturen är intressant och värd minst en
egen artikel då många intressanta folkslag
finns. Men det som främst lockar mig är
naturen. Indonesiens natur, både till
lands såväl som till havs, bjuder på en
unikt stor artrikedom. Här finns 25 % av
världens fiskarter, 17 % av fågelarterna,
16 % av kräldjursarterna, 12 % av
däggdjursarterna och 10 % av växtarterna
enligt vad forskarna vet idag. 430 av
fågelarterna och 200 av däggdjursarterna
kan enbart hittas i Indonesien. Några av
världens rikaste nationalparker och
naturreservat finns på norra Sulawesi,
både i havet och i skogen.
Sulawesi har, till skillnad från de
andra stora öarna Sumatra, Borneo, Java
och Bali inte suttit ihop med

fastlandsasien på många miljoner år.
De öarna satt ihop med varandra och
fastlandsasien så sent som under den
senaste istiden (ca 10 000 år sedan).
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Gränsen mellan Sulawesi och
Borneo respektive Bali och Lombok kallas
Wallacelinjen efter Alfred Russel Wallace,
en brittisk naturalist som på 1800-talet
reste i sydostasien och upptäckte
evolutionsläran samtidigt med Darwin. Just
på Sulawesi kom han på att djurens
utveckling hör samman med geologisk
historia.
Den långa isoleringen har
resulterat i en evolution där många av
djuren och växterna under extra lång tid
utvecklats till unika arter som inte finns
någon annanstans.

Alldeles norr om norra Sulawesis
största stad Manado ligger den marina
nationalparken Bunaken. Här finns fler
arter av marina djur som t.ex. fiskar,
koraller och andra nässeldjur än någon
annanstans i världen. Hur många fiskarter
som finns är inte känt, men 2 700 arter är
kända från Bunaken. I hela Sverige finns
det ca 250 arter. Bunaken är världsberömt
för sin fina dykning och snorkling. För
dykare är Bunaken ett paradis, särskilt för
de marinbiologiskt intresserade, men den
fina sikten och färg- och formrikedom gör
att alla dykare uppskattar området.

Sahabat

En av Indonesiens pärlor, forts....
Ofta räcker det med att snorkla
för att kunna njuta av korallreven. Ganska
lätt kan man få se stora havssköldpaddor
komma och hälsa, eleganta hajar simma
förbi och respektingivande lejonfiskar glida
omkring. Även öster och söder om
Sulawesi finns dykning i absolut
världsklass.
Om man skulle kunna dyka
mycket djupt, till mer än 200 meter, så
skulle man kanske få se en mytomspunnen
fisk, kvastfeningen. Den levande fossilen,
som länge troddes vara utdöd, fångades
först i Komorerna och utanför Sydafrika.
Djupt i havet norr om Sulawesi har den
fångats på senare tid, och dessutom har
forskare lyckats filma levande
kvastfeningar med fjärrstyrda miniubåtar.
Wartabone nationalpark, också
känd vid sitt tidigare namn Dumoga Bone,
är en stor skogspark på 300 000 hektar.
Här finns flera unika djur, t.ex. hjortsvin
(babirusa), västligt spökdjur, svarta
makaker och buffalosläktingen anoa. För
fågelskådare är Wartabone ett veritabelt
eldorado med hundratals fågelarter, t.ex.
maleon som bygger en stor komposthög

Wartabone är en av Indonesiens,
och världens, viktigaste nationalparker.
Tyvärr har konflikter mellan illegala
avverkare, illegala gruvintressenter och de
underfinansierade parkvakterna
förekommit. En ojämn kamp där
kommunen har ekonomiska intressen i
gruvdriften som består av dagbrott efter
guldmalm. Skogen är i sina centrala delar
närmast opåverkad, men i kanterna finns
en hel del spår av illegala avverkningar
och gruvdrift. Ändå är Wartabone en
fantastisk plats att besöka om man vill
uppleva unika tropikskogar. Morgonen
och eftermiddagen är bäst för djur och
fåglar. Även natten är intressant med
ugglor, nattskärror och spökdjur. Man bör
anlita en guide, som kan visa området.
Tangkoko nationalpark ligger
ett par mil öster om Manado. Parken är
beläget kring en vulkan, som man kan
vandra upp på (1149 m.ö.h.) men man
kan också vandra längs havsstranden. Man
kan få se svarta makaker, en sorts apa unik
för Sulawesi, springa längs stränderna.
I träd med många hål, gärna
strypfikusar som står kvar fast värdträdet
dött, kan man i skymningen få se
spökdjuret – en liten primat med stora
ögon, långa svansar och sugkoppar på
fingerspetsarna.

På norra Sulawesi är de kristna i
majoritet – på södra delen av ön är
muslimerna i majoritet. I mitten, runt
staden Poso, har etniskt våld förekommit.
Mest mellan 1998 och 2001, men enstaka
incidenter har inträffat även senare.
text & foto: Staffan Danielsson,
staffan.danielsson@sssk.se
Mer fakta:
http://cempakanature.blogspot.com/2007/10/
activists-against-mining-in.html
http://www.unep-wcmc.org/resources/PDFs/
LastStand/orangutanreport_18to22.pdf

Spökdjur i Tangkoko

Lättlagat

Tips

Ayam Ketjap — Kyckling med söt soya

Gör något för klimatet

4 Portioner

- Släck lampor om du/ni är borta i mer än
5 minuter.
- Stäng av dator och skärm när de inte
används.
- Köp energisnålt och miljövänligt.
- Se till att ytterdörrar och fönster inte
står öppna och släpper ut varmluft.
- Kompostera och källsortera.
- Cykla mer så att vi får både friskvård
och miljöförbättring!
- Återanvänd material när det går.
- Se till att ytterdörrar och fönster inte
står öppna och släpper ut varmluft.
- Vädra kort och intensivt och stänga av
elementen.
- Minska bilanvändandet. Åk kollektivt.

Ingredienser:
1 st kycklingbuljongtärning, blandas i
5 msk varm vatten
3 msk färskpressad citron
3 msk vegetabilisk olja
1 tsk salt
½ tsk vitpeppar, malen
500 g kycklingbröstfiléer, halverade
3 charlottenlökar alt 1 gul lök, skivad
1 vitlökskyfta, pressad
1 msk färsk ingefära, riven
1 tsk muskotnöt, malen
1 msk smör
1 dl ketjap manis (söt soya)
2 msk ketjap asin (salt soya)
1 st tomat, skivad
1.

2.

Sätt ugnen på 200 C. Lägg
kycklingen på ett fat och sätt den mitt
i ugnen. Stek tills den är färdig ca. 20
min.

3.

Stek vitlök och charlottenlök i smör
tillsätt sedan kecap manis och kecap
asin. Lägg därpå i den stekta
kycklingen tillsammans med ingefära,
muskotnöt och tomaten

text: Prasto Suminar, praastos@yahoo.se, foto:
Nana (flickr.com)

Text: Nada Danielsson, nada@comhem.se

Blanda kycklingbuljong, citron, olja,
salt, peppar och kycklingbröstfiléer i
en skål. Täck över med folie och kyl i
20 minuter.

Utställningen "Efter tsunamin - barns
berättelser från Asien och Sverige" 26 dec
07 - 27 april 08 på Etnografiska museet.
www.etnografiska.se
Sahabat
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Porto

Betalt

Returadress: Kasbyvägen 8, 191 38 Sollentuna.

Ulf Schuberth

6. Vad är dina förväntningar på SIS
medlemmar?

SIS nya ordförande

Att så många som möjligt deltar i
föreningens aktiviteter, och att alla som har
tid och lust att engagera sig kontaktar
styrelsen.

1. Grattis och välkommen som ny SIS
ordförande!
Tack så mycket!

2. När blev du SIS medlem?

Humor

Jag har varit medlem sedan 2002.

Indonesens önskan

3.Vad är dina förväntningar på SIS?
Att föreningen kan leva upp till sina mål:
att främja och stärka relationerna mellan
Indonesien och Sverige, samt främja
vänskap och förståelse mellan svenskar
och indonesier i Sverige.

4. Vad är dina målsättningar och
visioner för SIS framtid under ditt
ordförandeskap?
Först och främst att driva vidare det som
påbörjades under förra verksamhetsåret,
t ex starta en lekgrupp för barn med
anknytning till Indonesien, och fortsätta
arbetet med hemsidan. Jag hoppas också
SIS kommer kunna ordna många trevliga
och intressanta arrangemang under året.

5. Vilken är den största utmaningen
för SIS framöver?
Att locka till sig fler aktiva medlemmar
som vill vara med och verka för
föreningens mål.

Infokanten och kalendarium

En amerikan, en fransman och en
indones lider skeppsbrott och spolas upp på
en öde ö. På ön hittar de en magisk lampa
och amerikanen tar genast upp den och
börjar gnida den. Ut hoppar anden som bor
i lampan och lovar att var och en av dem
skall få en önskan uppfylld.
Amerikanen som är affärsman ber
att få åka hem och ta hand om sitt företag
så fort som möjligt. Och fransmannen som
är kock vill åka hem och hjälpa sin familj i
deras restaurang.
Nå, säger anden till indonesen, vad
kan jag göra för dig? Jo, jag känner mig så
ensam, kan du ordna så att jag får tillbaka
mina kompisar?
Hans Hansson, hans.hansson@malmo.com

Matlagningskurs!

INBJUDAN

INBJUDAN

Kom och lär dig Indonesisk gastronomi!
Recepten är enkla och lätta att lyckas
med. Plats: Ormbergsväg 10, Gröndal
(väg beskrivning: titta på hitta.se alt
eniro.se)
Datum: Tisdag den 22 April 2008
Tid: kl 18.00—20.00
Pris: 50 kr (icke medlem) 30 kr
(medlem)

Sommaren är kort!!
Kom och njut med SIS på
sommarpicknick!

Kom och njut av den goda asiatiska
maten tillsammans med SISstyrelsemedlemmar.
Datum: 13 maj 2008
Tid: 18.00
Plats: på restaurang (se hemsida)
Anmälan: margareta_ap@yahoo.se

Anmälan: margareta_ap@yahoo.se
Telp: 08– 6566034
OBS:
• Begränsad plats, först till kvarn
• Matkostnaden tillkommer
Mer på vår hemsida:
www.svenskindonesiskasallskapet.org

GRATTIS!!
SIS-fadderbarn Ayu fyller 18 år den
tionde mars. Grattis från alla SISmedlemmar! Selamat Ulang Tahun

Datum: 1 juni 2008
Tid: från kl 12.00
Plats: Hagaparken vid Ekotemplet
Aktiviteter: Spel och lekar
Förtäring: egen picknick (potluck)
Bjud gärna familj och vänner!
Varmt välkomna!!
Mer på vår hemsida:
www.svenskindonesiskasallskapet.org

Internationella Festdagen
i Tibble kyrka, Täby
Datum: 16 mars 08. Tid: 11.00-15.00
Njut av dans, teater, fiskdamm, bazar
Mer info: Amy Lasut 0704-289743
Se vår hemsida!!

Varmt välkomna! Selamat datang!
Missa inte !
Hans Drake berättar och visar bilder på
temat
Djur och Natur från Irian Jaya
till Sumatra
Datum: 31 mars 2008. Tid: 18.30.
Plats: Föreningslokalen Fältöversten,
Vallhallavägen 148 (buss 4 stannar utanför)
Inträde: 30 kr, icke medlem 50 kr.
Anmälan: Margareta_ap@yahoo.se

