
Styrelsen har ordet 
 

 Vi ska vara stolta över att ha kunnat 
ge ut vår medlemstidning Sahabat i mer 
än ett kvartssekel.  Styrelsen vill tacka 
alla som har arbetat med Sahabat under 
dessa år.  
 

 I år kommer tre nummer av Sahabat 
att ges ut. I dina händer håller du årets 
andra nummer. Det första numret fick 
du som medlem i januari. 
 

 Att ge ut och distribuera en tidning 
kostar både tid och pengar. Samtidigt 
minskar våra intäkter pga pandemin.  

SIS finansieras främst genom medlems-
avgifter och vi är beroende av att avgif-
terna betalas in. Du har väl inte glömt 
att betala medlemsavgift för 2020 eller 
2021? Kontakta oss om du är osäker. 
 
 

Styrelsen,  
styrelsen@svensk-indonesiska.se  
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banon och Syrien.  

 Indonesien organi-

serade 14 stängda 

möten om situationer 

som potentiellt kan 

leda till konflikter i 

Central Afrikanska 

Republiken, Venezu-

ela och Ukraina samt 

frågor i Afrika, Mel-

lanöstern och Europa. 

 Det organiserades två möten på mi-

nisternivå med öppen debatt om FN:s 

fredsbevarande organisation (Peace-

keeper) med 60-talet länder och om 

skydd av civila vid väpnade konflikter 

med 83 deltagare under ledning av den 

indonesiska utrikesministern Retno 

Marsudi. 

 Indonesien tog initiativ till diskus-

sion om Palestina som handlade om 

olagliga israeliska bosättningar under 

ledning av den indonesiska utrikesmi-

nistern. USA tog initiativ till diskussion 

om Kamerun. Indonesien och Elfen-

benkusten tog initiativ till diskussion 

om FN fredsbevarande organisation 

som verkar för en varaktig fred. 

 Indonesien organiserade en fotout-

ställning som visade Indonesiens bi-

drag till olika fredsbevarande faktorer 

som utveckling, demokrati, mänskliga 

värden och kvinnors utveckling. 

 Diplomatisk mottagning och indone-

sisk kulturell utställning för att bl a 

söka support för den indonesiska kan-

ditaturen till Human Rights Council 

2020-2022. 
 

 Andra saker som Indonesien uppnått 

som ordförande i FN:s säkerhetsråd är 

bl a Resolution om UNISFA dvs för-

längning av de fredsbevarande styr-

korna i Abey Sydsudan. Resolution om 

UNAMI dvs fredsbevarande styrkor i 

Irak. Resolution om AMISOM dvs 

fredsbevarande styr-
Forts på sidan 2 

 Indonesien har de senaste 100 åren 

haft mycket krig och våld förutom na-

turkatastrofer. Nationen har genomlidit 

andra världskriget samt ett befrielsekrig 

mot holländarna innan man fick sin 

frihet. Därefter har det förekommit 

oroligheter, bombningar bl a på Bali. 

Man kan då fråga sig om Indonesien 

samtidigt kunnat verka för fred i andra 

länder. Denna artikel vill belysa de 

fredsinsatser som Indonesien och indo-

neser medverkat i. 

 När jag började se alla fakta så blev 

jag mycket imponerad över hur många 

insatser som skett av diplomater, några 

FN-observatörer till stora enheter av 

medicinsk, polisiär och militär perso-

nal. Sverige har också skickat fredsbe-

varande trupper och FN-observatörer 

ibland till samma område som Indone-

sien.  
 

FN:s säkerhetsråd 

 I maj 2019 var Indonesien vald som 

ordförande i FN:s säkerhetsråd. Detta 

var sjätte gången sedan 1945 som In-

donesien varit ordförande. Denna gång 

verkade Indonesien som ordförande 

med ledorden ”Investera i fred”. Under 

sitt ordförandeskap kunde Indonesien 

organisera femton öppna diskussioner.  

Dessa inkluderar debatt om Bosnien- 

Herzegovina, diskussioner om situa-

tionen i Sudan, Somalia, Libyen, Sahel-

regionen samt situationen i Jemen, Li-
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 2018 drabbade paradisön Lombok av jordbävning. Vi i Svensk-Indonesiska Sällskapet (SIS) 
var med att samla in pengar för att hjälpa de drabbade bl a med rent vatten. För ett år sedan, i 
slutet av februari - början av mars 2020, besökte Nada Danielsson och Linda Ulrich Lombok. 
Fokus för besöket var barnen och skolor i samarbete med Juki and Friends Foundation. SIS hade 
med sig sagoböcker, färgpennor mm till barnen.   

För ett år sedan ... 

kor i Somalia. 

 Vid den öppna debatten om fredsbeva-

rande styrkor som hölls bl a med anled-

ning av att Indonesien hade ett rekord-

stort antal trupper och poliser 3080 per-

soner, så bar ett stort antal FN diploma-

ter batikkläder för att visa sitt stöd till det 

indonesiska ordförandeskapet. 
 

En summering av Indonesiens Freds-

bevarande styrkors insatser  

 Garuda-kontingenten sändes först ut 

till Egypten och Israel i november 1956 

som en del av FN: s nödstyrka. De kom-

mande två kontingenterna skickades till 

Kongo. Den första kontingenten bestod 

av 1 074 trupper. Denna kontingent tjä-

nade från september 1960 till maj 1961. 

Den andra kontingenten till Kongo bes-

tod av 3 457 trupper. Garuda-kontingen-

tens fjärde och femte utplacering var till 

Vietnam 1973 och 1974, mot slutet av 

Vietnamkriget. 1974 skickades Special 

Force Garuda VII till Vietnam som FN 

observatörer. Min svärfar Doery Siswo-

wardojo deltog i detta uppdrag där hans 

uppgift var att övervaka gränsen mellan 

Nord- och Sydvietnam. När nordvietna-

meserna sedan tog över Saigon var han 

en av de sista som evakuerades med heli-

kopter. Detta följdes av en ytterligare 

utplacering till Egypten efter Jom Kip-

pur-kriget. Garuda-kontingenten åter-

vände senare till Vietnam och Egypten 

för en sjunde respektive åttonde utplace-

ring. Efter en åtta års avbrott utplacerade 

Garuda-kontingenten som en del av   

FN: s Iran-Irak militära observatörs-

grupp. 1992 deltog fem Garuda-konti-

ngentsmedlemmar i FN: s operation i 

Somalia. Detta reducerades senare till 

fyra soldater.  

 Under det bosniska kriget utplacerade 
Garuda-kontingenten medicinska office-
rare och militära observatörer i sitt fem-
tonde uppdrag. Detta mottogs inte väl av 
den indonesiska befolkningen, som öns-
kade att soldaterna tog en mer aktiv, mili-

tär roll. Detta följdes av en utplacering 
till Georgien och en utplacering av 15 
man till Moçambique 1994.  
 Samma år utplacerades de också till 
Filippinerna för att hjälpa till att han-
tera konflikten mellan Moro National 
Liberation Front och den filippinska 
regeringen. 2003 utplacerade Garuda-
kontingenten vid sitt tjugonde uppdrag 
till Demokratiska Republiken Kongo. 
Totalt 171 trupper utplacerade ur-
sprungligen, inklusive 32 sjukvårdsper-
sonal och 28 marinsoldater. Det fanns 
ännu mer personal som utplacerades 
med fredsbevarare från Nepal, Indien 
och Bangladesh med fredsbevarande 
uppdrag som leddes av Frankrike. 
Garuda-kontingenten var en del av 
FN: s tillfälliga styrka i Libanon under 
flera år. 
 

 Många olika insatser har gjorts och 
numreringen på dessa är nu uppe i 31. 
Bland de insatser som genomförts är i 
länder som Liberia, Nepal, Namibia, 
Kuwait, Tadzjikistan, Sierra Leone,  
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Vart är Indonesien på väg? Vi, Indo-

nesiens vänner, hoppas att Indo-

nesien går mot Visi Indonesia 2045 

(Vision för Indonesien 2045).  

Enligt skrivelsen som offentlig-

gjordes den 9 maj 2019, ska Indo-

nesien vara en suverän, avancerad, 

rättvis och välmående nation till 

sitt 100-årsjubileum 2045. Till 

2045 ska landet ha lämnat sin sta-

tus som medelinkomstland och 

blivit världens 4:e eller 5:e största 

ekonomi.   

 Indonesien har alla förutsättningar att 

uppnå de uppsatta målen men det finns 

tunga orosmoln på himlen.  Saiful Mu-

jani, forskare och grundare till Saiful 

Mujani Research and Consulting (se sidan 

4 för kort biografi), pekar på växande 

populistisk Islam och Islamisering i lan-

det som ett hot mot Indonesiens mång-

fald. Han ser Islamisering  även som ett 

hot mot demokratin.  Populistisk Islam 

kommer inte bara från religiösa politiska 

grupper, enligt Saiful Mujani, utan stöds 

av nationalister. Enligt en studie gjord 

av Syafuan Rozi och Nina Andriana vid 

Indonesiska Vetenskapliga Institutet 

(LIPI) finns det ca 151 lokala lagar och 

förordningar baserade på sharia eller 

evangelium. Saiful Mujani förklarar att 

lagar baserade på religion bara gynnar en 

viss grupp av befolkningen och därför 

hotar landets integritet och demokrati. De 

lokala förtroendevalda, även de som re-

presenterar de nationalistiska partierna, 

stödjer stiftande av dessa lagar. De hoppas 

att i och med detta ska deras popularitet 

öka och att de därmed ska ha större chans 

till omval. De nationalistiska partierna, 

som utgör politisk vänster och mitt i 

den indonesiska politiken, är i majoritet 

i landets parlament. Trots detta pågår 

Islamiseringen för fullt, enligt Saiful 

Maujani. Det behövs ingen majoritet av 

religiösa politiska partier för att den 

pågående Islamiseringen i landet ska 

fortsätta växa, hävdar han. 

 Hendradi, ordförande för Setara Insti-

tute for Democracy and Peace, å sin 

sida påstår att dagens indonesiska sam-

hälle exponeras alltmer för religiös kon-

servatism. Religiös konservatism, förkla-

QUO VADIS, INDONESIEN? 

rar han, kännetecknas av förstärkning 

av den egna religiösa identiteten åtföljd 

av ökad intolerans gentemot an-

norlunda identiteter. Religiös konserva-

tism utgör en grogrund för radikalismen, 

som är det första steget mot terrorismen 

eller våldsam extremismen. Detta är en 

utveckling som måste stoppas så att vi 

kan samexistera fredligt, tillägger Hend-

radi.  

 I sin studie från 2019 pekade Setara 

Institute på inte mindre än 10 univer-

sitet och högskolor som har drabbats av 

radikalismen som utgörs av exklusiva 

och slutna religiösa grupper. Enligt den 

statliga underrättelsetjänsten BIN har 39 

procent av studenterna i 15 provinser  

utsatts för radikalism.  Tendenser till 

ökad intolerans och radikalism bland 

studenterna visade även en undersök-

ning gjord av Alvara Research Center 

2017. 29% av studenterna svarade att 

de inte skulle ge sitt stöd till icke-

muslimska ledare. 23,5% var för bil-

dandet av en Islamisk stat medan 

17,8% svarade att de är för kalifatet.  

 Även den sittande regeringen med 

presidenten Joko ’Jokowi’ Widodo i 

spetsen kritiseras nu för att föra in mer 

religion i den statliga politiken. Detta 

trots att Jokowi ofta beskylls av oppo-

sitionen för att vara en anti-Islamist. 

Jokowis besvikna anhängare bekla-

gar för hans politik nu står närmare 

Turkiets Erdogans politik än Ab-

durrahman Wahids, den indone-

siska moderata religiösa och poli-

tiska ledaren och landets tredje pre-

sident.  

 Nyligen har Indonesiens parla-

ment utan större debatt eller pro-

tester klubbat igenom en lag om 

halal-certifiering av alla konsument-

produkter och tjänster. Halal är benäm-

ningen på vad som är tillåtet inom Islam 

och som oftast förknippas med reglerna 

för tillåtna livsmedel. Idag finns det halal-

certifierade kylskåp, stekpannor, väggfärg 

och sandaler mm att köpa i Indonesien. 

”Nu kan du äta en soppa kokt på halal-

sandaler utan att bryta mot religionen”, 

skämtade en cyniker på sin Youtube-kanal. 

Själv har jag köpt en ask med halal bo-

mullspinnar.  

 Jokowi säger sig vilja förena Islam med 

demokrati. Sharia-finanssektorn växer. Indo-

nesien ska vara ledande inom tillverkning av 

halal-produkter samt inom halal-turismen. 

Lösningar på den lokala nivån som t ex sepa-

rata bergsstigar för män och kvinnor på 

Mount Rinjani i östra Indonesien har dock 

väckt häftiga reaktioner. Själv råkade jag  

sitta på fel sida av Trans Jakartas buss med 

segregerade platser under mitt besök i 

Jakarta våren 2020. Den våren hade ett utta-

lande från kommissionären på Indonesiens 

barnskyddskommission Sitti Hiknawatty 

blivit viralt. Hon uttalade sig för  separata 

badplatser och varnade för att vistelse i 

gemensam simbassäng för killar och tjejer 

kan leda till graviditet hos tjejerna.   
           

 Orsaken till dessa problem finns att hitta 

inom Islam, påstår  Saiful Mujani.  Men 

det ser trots allt inte helt mörkt ut, hävdar 

han. Islam ska dock genomgå det som han 

kallar för reaktualisering. Konceptet  grun-

dar sig på de tankar och idéer som de mo-

derata indonesiska muslimska teologerna 

och politiska tänkarna som Nurcholish 

Madjid, Abdurrahman Wahid, Munawir 

Sjadzali mfl hade.  

 
Text: Kadri Chanafiah 

Källor: Internet, Youtube 
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Halal-certifierade bomullspinnar. 
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Uppgifterna är preliminära och kan ändras. Aktivite-

terna kan ställas in beroende på den rådande  

situationen med Covid-19. 

KALENDARIUM  Saiful Mujani, född 8 au-
gusti 1962, är en indonesisk 
politisk forskare. 1989 tog han 
sin kandidatexamen vid Syarif 
Hidayatullah statliga Islamis-
tiska universitetet (IAIN) i Ja-
karta. 
  Efter studierna grundade 

Saiful Center for Islamic and Community 
Studies (PPIM) tillsammans med några av 
Jakartas intellektuella. Han blev senior 
forskare vid institutet. Saiful är också känd 
som grundare av den internationella tidskriften 
Studia Islamika och Jurnal Ulumul Qur'an. 
1998 tog Saiful sin magisterexamen och 2003 
en filosofie doktorsexamen i statsvetenskap 

vid Ohio State University. När Saiful återvände 
från USA började han på Indonesian Survey 
Institute och var dess verkställande direktör 
under  2005-2007. Än i dag är han listad som 
forskare vid institutet. 2011 grundade han 
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). 
 
 Saiful Mujani är den första statsvetaren 
utanför USA som tilldelades det prestigefyllda 
Franklin L. Burdette/Pi Sigma Alpha Award från 
American Political Science Association 
(APSA). Saiful skriver aktivt i många internatio-
nella tidskrifter såsom American Journal of 
Political Science, Journal of Democracy och 
Comparative Political Studies 
 
                                                   Källa: Wikipedia   

Sudan och Eritrea. För närvarande 2020 
så har man över 2705 personer i olika 
insatser. I förhållande till andra länder i 
Asien så har Indonesien flest personal 
ute i fredsbevarande uppdrag. 
 

Individuella insatser 
 Som jag nämnde så var min svärfar en 
FN-observatör i slutet av Vietnamkriget. 
Det finns dock individer som har olika 
uppdrag idag. En person som just nu 
arbetar med FN i Somalia med logistik-
frågor är Eko Wästberg, en svensk indo-
nesiska från Örnsköldsvik. Jag var själv 
som FN medarbetare 1979 i Somalia så 
jag vet hur svårt det är att arbeta och 
leva i detta land. 
 Finns det andra personer som gjort 
insatser för freden? Kanske genom Sa-
habat dessa insatser kan beskrivas och 
människor uppskattas för vad de gör för 
andra medmänniskor. 
 

Slutsatser 
 I Indonesien och som indonesisk 
medborgare så kan man känna sig stolt 
över de fredsbevarande aktiviteterna och 
insatser som sker både från regerings-
nivå, men också på den individuella ni-
vån. Många flera tiotusentals indoneser 
som har verkat eller verkar över hela 
världen för fred och medmänsklighet. 
Joko Widodo, Indonesiens president: 
”Indonesien står redo att spela en global 

roll som en positiv kraft för fred och 

utveckling”.  

Källor: Material från Indonesiens ambassad, Stockholm 
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  Den 17 april hade SIS möjlighet att 

’snacka’ (ngobrol) med fyra indonesiska 

Youtubers i Sverige: NgatiniSHOT, Mpo 

Ika, Lulu Nuzulul och Keluyuran Di 

Eropa. Moderator för eventet var Isabel 

Nielsen. Tack Youtubers.  Tack Sudio 

som sponsrade eventet. 

Eko Wästberg, nummer 2 från 

vänster, med några indonesiska 

kvinnliga FN-poliser på plats i 

Darfur. 

Plaketter som min 

svärfar Doery Sis-

wowardojo fick 

efter tjänstgöring i 

Vietnam som FN-

observatör. 

President Joko Widodo och utrikesministern Retno Marsudi med 

Garuda-kontingenter som ska i väg till Kongo och Lebanon. 
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Indonesiens utrikesminister Retno Marsudi leder 

FN:s säkerhetsråds session.        Foto: kemlu.go.id 


