
Styrelsen har ordet 
 

 Välkommen till ett nytt år  tillsam-
mans med Svensk-Indonesiska Säll-
skapet! SIS är en politiskt och religiöst 
obunden rikstäckande förening för alla 
indonesienvänner.  
 SIS har funnits sedan slutet av 70-
talet. 1989 omstartades föreningen, då 
den under några år varit vilande. En av 
initiativtagarna till omstarten var den 
nyligen bortgångna Amy Lasut. Våra 
tankar går till Amys närmaste och 
hennes vänner i Sverige, Indonesien 
och Nederländerna.  
 SIS styrelse har beslutat att göra en 
inbetalning från SIS-kassan till Dia-
betesfonden till minne av Amy.  
 Årsmötet lördagen den 16 februari 
2013 är inställt. En ny kallelse finner du 
på sidan 4. 

Styrelsen  
styrelsen@svesnk-indonesiska.se 

Hur skall vi adopterade som träffat 

Amy beskriva henne? Antagligen som en 
generös, varm, glad och innerligt pass-
ionerad ”bullmamma”.  
 För oss som är adopterade från Indo-
nesien och våra familjer har Amy Lasut 
betytt oerhört mycket. Amy var som en 
extra mamma för oss. Hon brukade kalla 
oss för ”sina barn” och vi kallade Amy 
för vår indonesiska mamma. Det var 
Amy och hennes man Willy som arran-
gerade återresorna till Indonesien för 
några av våra familjer, vilket var väldigt 
uppskattat.  
 När vi “barn” blev äldre och inte var 
med på arrangemangen och tillställning-
arna som SIS anordnade, började hon ha 
träffar/middagar hemma hos sig och 
Willy i Täby. Det blev som en frizon för 
oss där Amy bjöd på indonesisk mat och 
vi pratade om allt mellan himmel och 
jord. Vi kände oss hemma där och det 
var där som många av oss lärde känna 
varandra. Hon älskade att höra oss prata 
och vi kunde sitta hemma hos dem ända 
fram till småtimmarna. Hon hade även 
en flygel som vi ibland satt vid och klin-
kade. Vi sjöng svenska sånger men även 
indonesiska. Amy blev som en länk mel-
lan det indonesiska och det svenska.
 Amy var även väldigt mån om att vi 
skulle få en bra kontakt med ambassaden 
och att de skulle veta att vi fanns. Ett  
 

exempel på Amys engagemang var att 
några av oss adopterade fick vara med på 
flagghissnings ceremonin på Indonesiens 
nationaldag, som hålls på residenset på 
Lidingö den 17 augusti. Många utav oss 
blev även bjudna till residenset för att äta 
och samtal med den indonesiska ambassa-
dören. Detta tack var Amys engagemang. 
  

 Idag har många av oss familjer och egna 
barn, vilket Amy tyckte var mycket roligt. 
Vi försöker hålla kontakten med varandra 
så gott det går och det sker mycket genom 
en privat grupp på Facebook. När grup-
pen startades hade den runt 15 medlem-
mar men har idag växt till ett antal på runt 
65 medlemmar och kommer förhopp-
ningsvis att växa ännu mer. För att lära 
känna varandra bättre anordnar vi träffar 
med jämna mellanrum där vi går ut och 
äter middag eller fikar tillsammans och har 
kul precis som vi gjorde hemma hos Amy. 
 Utan Amy skulle det ha varit svårt för 
oss adopterade att hitta alla underbara 
människor som är spridda över Sverige. 
Alla vi som har det gemensamma att vi är 
adopterade från Indonesien. Vi har henne 
att tacka för att vi hittat varandra. 
  

 Terima Kasih, Amy, för allt du gav oss 
och för det engagemang som du la 
ner på oss alla. Dina barn! ■ 
 

                Text och foto: Peter Brundin,  
                                       Hanna Wikström 
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 För Dewa Made Juniarta Sastrawan har 

det första året som indonesisk ambassadör 

i Sverige varit en både utvecklande och 

spännande tid, berättar han medan den 

bleka januaridagen försöker leta sig in 

genom ambassadens höga fönster. 

 Vägen till posten som Indonesiens offi-

cielle representant i två länder, Lettland 

och Sverige, började med ekonomistudier 

vid universitetet i Denpasar på hemön 

Bali. En uppväxtmiljö som präglat hela 

mitt liv berättar han. 

 ̶  Som de flesta balineser växte jag upp 

med gamelanmusik, dans och konst och 

att ta del av denna kultur gör mig alltid 

lycklig! 

 Efter att under en tid ha varit knuten till 

utrikesdepartementet i Jakarta blev Juni-

arta Sastrawan Director of European Af-

fairs med ansvar för kontakterna med 29 

europeiska länder, däribland Sverige.  Att 

det var ett vackert land långt upp i norra 

Europa, känt för Volvo och säkerhets-

tändstickor, visste han redan då och att 

besöka landet fördjupade kunskaperna. 

Föga anade han dock att han några år 

senare skulle utses som ambassadör i detta 

fjärran land.  

 ̶  Det var sommaren 2010 som jag infor-

merades om att presidenten tänkte ut-

nämna mig till posten som Indonesiens  
 

slutet av 1950-talet har rotat sig i det 

svenska samhället. 

 ̶  Det är viktigt för mig att komma i 

kontakt med indoneser som lever i Sverige 

dels genom traditionella evenemang som 

nationaldagsfirandet men även genom att 

modernisera till exempel ambassadens 

hemsida för att nå ut till fler. 

Ambassadören framhåller att man även 

måste satsa på nya vägar att engagera män-

niskor och nämner gamelangruppen som 

ett lyckat exempel. 

 ̶  Min förhoppning är att gamelangrup-

pen, förutom att sprida indonesisk kultur i 

Sverige, också ska stärka samarbetet mel-

lan ambassaden och den indonesiska di-

asporan. Därför arbetar jag för att vi även 

ska kunna spela på andra platser i landet. 

SIS ser Juniarta Sastrawan som en mycket 

viktig samarbetspartner för kontakterna 

med den indonesiska diasporan i landet. 

Båda har fördelen att de alltid finns där 

oavsett personella förändringar. 

 Vi har ju samma mål, så frågan är hur vi 

kan utveckla och fördjupa samarbetet 

mellan ambassaden och SIS både på ett 

individuellt och organisatoriskt plan, kon-

staterar ambassadören. Och sammanfattar 

sina förhoppningar inför framtiden med: 

Let`s work together! ■  

                                   Text: Jörgen Jepsson 

                                   Foto: Ignatius Hari 

INTERVJU MED INDONESIENS AMBASSADÖR 
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ambassadör i Sverige, berättar han. 

 Allt sedan starten har Juniarta Sastrawan 

arbetat målmedvetet med att bredda och 

fördjupa samarbetet mellan de båda nat-

ionerna såväl inom politik som ekonomi 

och kultur, inom det senare området med 

design som ett specialintresse. 

 Som typiska drag i den svenska ser han 

tilltron till den egna förmågan som leder 

till ett positivt innovationsklimat, tänk på 

blixtlåset och uppfinningar inom medicin-

området! 

 En höjdpunkt för ambassadören under 

det första året var statsminister Fredrik 

Reinfeldts besök i Indonesien hösten 

2012. Det var det första officiella besöket 

av en svensk statsminister under de sextio 

år som våra länder haft officiella diploma-

tiska relationer. 

 ̶  För mig som diplomat var det en stor 

framgång efter att från första dagen ha 

arbetat för att besöket skulle komma till 

stånd! Tidigare samma år hade den då 

nytillträdde ambassadören också fått ta 

emot den svenske kungen under hans 

besök i Jakarta i egenskap av beskyddare 

för den internationella scoutrörelsen. 

Som en av sina viktigaste uppgifter ser 

Juniarta Sastrawan att utveckla samarbetet 

med den indonesiska diasporan i Sverige. 

Han understryker vilken viktig roll den 

spelar, inte minst därför att den sedan 

Ambassadör DM Juniarta Sastrawan (mitten) med representanter för Indonesian Diaspora Network Stockholm 



PASAR MALAM 2012 I BILDER 
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←  Indonesiska am-

bassadören håller 

tal. 

 

Kristina Olén Carls-

son och Jörgen 

Jepsson tar emot 

besökare  → 

 

 

Foto: Ignatius Hari 
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FÖRENINGSBREV 

 

 

Porto 

Betalt 

Du har väl inte glömt att betala årsavgiften? Bli medlem nu! 

Årsavgiften för en familj 225 kr/år, för en person 175 kr/år , studerande 100 kr/år 

Postgiro 4339734-8 

Uppge namn, adress och e-postadress 

Returadress: Förmansvägen 22, 151 47 Södertälje. 

 
 

 Svensk-Indonesiska Sällskapet 
 
 

Inbjuder till årsmöte 
 

Tid 
Lördag den 23 februari 2013, kl 14.00 - 16.00 

 
Plats 

Östermalms Föreningsråd 
 

Valhallavägen 148 (Fältöversten).  
Ingången ligger vid busshållplats 1, 4, 72 

 
T-bana: Karlaplan, uppgång Valhallavägen. 

Buss: 1, 4, 72 . hållplats: Värtavägen 
 
 

 Indonesisk buffé, kaffe/té  (kostar 50 kr/person ) 
 

För att maten ska räcka till alla, är vi tacksamma om du anmäler ditt deltagande  
senast onsdagen den 20 februari via telefon eller mail till  

 
Anneli Leijel 

Telefon: 076-5272583 
E-post: anneli_leijel@yahoo.se 

 
 

Välkomna / Selamat datang ! 
 

SIS styrelse 

 

INSTÄLLT 
 

 Årsmöte, lördagen den 16 februari kl 14.00 - 16.00. 
Nytt datum och ny kallelse, se nedan. 

 

SIS styrelse 

  Kalendarium och information 


