
Styrelsen har ordet 
  
Välkommen till ett nytt år med Svensk-
Indonesiska Sällskapet! 
 I början av mars hade styrelsen sitt 
konstituerande möte. Det beslutades att 
välja Anders Hagardt som vice ordför-
ande. Anik Sundvist valdes till före-
ningens kassör. Som sekreterare valde 
mötet Linda Meyer som kommer också 
att ta hand om medlemsärenden. Nada 
Danielsson är kvar som redaktör för 
Sahabat. 
 I stort är styrelsen klar med planeri-
ngen av årets aktiviteter. Filmvisningar i 
vår och i höst, SIS-picknick i början av 
sommaren och den traditionella Pasar 
Malam senare i höst. Vi planerar även 
att ordna en temadag i slutet av maj. 
Mer info om dessa och andra aktiviteter 
kommer.  
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Indonesiens parlamentsval 
den 9 april 2014 

Mer än 6600 kandidater konkurrerar om 
560 platser i representanthuset och om 
132 platser i överhuset. Ytterligare 16 
000 hoppfulla aspirerar på platser i 
parlament på provins- och distriktsnivå, 
vilket gör den 9 april 2014 till världens 
största valdag, utan tvekan.  
 Nyligen genomförda opinions-
undersökningar ger PDI-P en ökning till 
cirka 20 procent av rösterna, medan det 
demokratiska partiet, som leds av presi-
dent Susilo Bambang Yudhoyono, käm-
par i motvind och förväntas göra ett 
sämre resultat än vid förra valet. 
 Det demokratiska partiet vann 
jordskredssegrar i 2009 års presidentval 
och parlamentsval. PDI-P;s stöd har 
emellertid urholkats av korruptionsskan-
daler, politisk förlamning och genom att 
presidentens popularitet har rasat. 
 Fortfarande tror man att demo-
kraterna kan få uppåt 15 procent av 
platserna och en tredje plats efter PDI-P 
och Golkar. Golkar var en gång dikta-
torn Suhartos politiska maskin. Det ser 
dock ut att bli mycket jämnt emellan 
PDI-P och Golkar. 

 Samtidigt har den populära 
guvernören i Jakarta Joko Widodo 
(Jokowi) stigit fram som den främs-
te oppositionskandidaten i presi-
dentvalet i september.  
 Megawati Sukarnoputri, 
PDI–P:s ordförande, gav till slut sitt 
stöd till Jokowis kandidatur den 14 
mars. Jokowi anses bli Indonesiens 
nästa president av många. För att 
komma att kandidera utan stöd av 
andra partier, måste emellertid hans 
parti först vinna 25 procent av plat-
serna i parlamentsvalet i april. 
 Om inte PDI-P når det 
målet, måste de gå ihop med ett 
annat parti. Spekulationerna går att 
Jokowi kommer att kandidera till-
sammans med förre vice presiden-
ten Jusuf Kalla från Golkar. Nuva-
rande presidenten Susilo Bambang 
Yudhoyono kan inte kandidera 
igen, eftersom han redan har suttit 
de maximala två mandatperioderna. 
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  Den ekonomiska tillväxten 
förväntas avta i år och valet har lett till 
att investerare väntar med att ta beslut 
om sina investeringar i landet. BNP-
tillväxten har minskat sedan 2011 och 
den 14 mars sänkte centralbanken, 
Bank of Indonesia, sin tillväxtprognos 
för 2014 från intervallet 5,8 - 6,2 pro-
cent till 5,5 - 5,9 procent. Detta på 
grund av att den inhemska konsum-
tionen och exporten har visat sig vara 
mindre robust, än vad som tidigare 
beräknats. 
   Bank of Indonesia anser ock-
så att effekten av de två valomgångar-
na inte kommer att påverka ekonomin 
på samma positiva sätt, som den gjort 
i tidigare val. Men det blev en omedel-
bar positiv reaktion fredagen efter att 
Jokowi officiellt blev nominerad som 
PDI-Ps presidentkandidat. Indonesis-
ka aktiekurser gick upp 3,2 procent 
och valutan rupiah stärktes mot den 
amerikanska dollarn.        
 
Det är tolv partier som deltar i parla-
mentsvalet. Och det är fem partier 
med muslimsk agenda, som kandide-
rar, nämligen Förenade utvecklings-
partiet (PPP), det Nationella uppvak-
nandepartiet (PKB), Framstegs- och 
rättvisepartiet (PKS), Halvmånen och 
stjärnanpartiet (PBB), samt det Natio-
nella mandatpartiet (PAN). En opini-
onsundersökning antyder att dessa 

nomi, att börja vackla inför en ökande 
konkurrens från sina grannar, eftersom 
regionen rör sig mot att upprätta en 
gemensam marknad (ASEAN) 
från år 2015. 
 
 
 

 Översättning från diverse källor: 
ANN, Reuters, The Economist, Tempo.  

Foto: KPU, Kompas, Tribun, Pikiran  
Merdeka 
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partier eller en koalition av dessa skulle 
få ett betydande antal röster. 
 Omkring 40 procent av be-
folkningen lever fortfarande i, eller i 
mycket nära extrem fattigdom. Den 
stora framväxande medelklassen och 
de fattiga verkar förtrollade av Jokowi. 
Den ”tidigare möbelsnickaren” har i 
drygt ett år som huvudstadens guver-
nör nu vänt sitt tidigare "Jag är här för 
att tjäna dig"- budskap i stället mot den 
nya rikspolitiken, som länge domine-
rats av auktoritära figurer och deras 
mäktiga och rika stödgrupper. 
 Nästan 30 procent eller 54 
miljoner av de röstberättigade är under 
30 år. Nästan hälften av dem kommer 
att rösta för första gången. Indonesiens 
nya ledare kommer att ansvara för en 
påfallande ung befolkning med höga 
ambitioner, men med en relativt låg 
utbildning. Det skulle kunna få 
Indonesien, Sydostasiens största eko-



 Svensk-Indonesiska Sällskapets års-
möte ägde  rum lördagen den 15 februari 
2014 i Östermalms Föreningsråds lilla sal 
på Fältöversten i Stockholm. Ca 35 med-
lemmar -  nya såväl som veteraner, unga 
såväl som gamla -  och gäster deltog. 
Liksom förra året leddes mötesförhand-
lingarna av sällskapets tidigare ordföran-
de Ulf Schuberth. Till mötessekreterare 
valdes Linda Meyer och till justeringsmän 
Anders Hagardt och Kristina Olén-Carlsson. 
Anders Hagardt, som  av styrelsen fått i 
uppdrag, att vara samordnare för årsmö-
tet, hade gjort gedigna förberedelser och 
det blev en mycket lyckad samman-
komst. 
  I år avstods det från att efter mötes-
förhandlingarna bjuda på någon form av 
underhållning.  I stället erbjöds de delta-
gare, som så önskade, att presentera sig 
själva och berätta om sin anknytning till 
Indonesien. Det visade sig vara ett lyckat 
inslag. Vi fick höra många spännande 
historier, där kärleken till Indonesien var 
den gemensamma nämnaren. Något vi 
säkert kommer att kunna läsa om i kom-
mande nummer av Sahabat.   
 Enligt valberedningens sammankallan-
de ledamot Elisabeth Stenqvist, hade valbe-
redningen haft ett relativt lättsamt arbete 
detta år. Endast en ledamot i förra årets 
styrelse, Evi Ingemarsson, hade avstått från 

omval. Övriga  ledamöter - Nada Daniels-
son, Anders Hagardt, Salma Niklaus, Hanna 
Wikström och Linda Meyer -  omvaldes i 
den nya styrelsen. Mycket glädjande fick 
årets styrelse en förstärkning i  Anik Sund-
quist, som i år valdes in styrelsen. Hon har 
stor erfarenhet av SIS styrelsearbete, efter-
som hon tidigare under ett antal år ingått i 
styrelsen. Styrelsen kan också glädjas åt att 
föryngringsprocessen i SIS styrelse fortlö-
per i och med att  Sissel Almgren valdes in  i 
styrelsen.  Vi önskar Anik välkommen 
tillbaka och välkomnar Sissel som ny sty-
relsemedlem. SIS tackar varmt Evi Inger-
marsson för hennes insatser i styrelsearbetet 
under åren 2012-2013. Evi kommer säkert 
att fortsätta vara en aktiv medlem i sällska-
pet. Till ordförande beslutade mötet att 
omvälja Kadri Chanafiah.  
 Som medlemmar i valberedningen om-
valdes Elisabeth Stenqvist, 
Ulf Schuberth och Dewi 
Carina Lindstedt  med 
Elisabeth som samman-
kallande. Till sällskapets 
revisor omvaldes Herman 
Brundin, som omsorgsfullt 
har granskat SIS räken-
skaper för verksamhets-
året 2013. Till ny revi-
sorssuppleant valdes Jan-
Olov Seifert.  
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ÅRSMÖTE 2014 
 

 Efter diskussion enades årsmötet om att 
fatta beslut om firmateckning. Det beslu-
tades att firma ska tecknas av sällskapets 
ordförande och kassör, var för sig. Kassö-
ren kommer att utses under styrelsens 
konstituerande möte.  Mötet fattade beslut 
om att medlemsavgifter för 2015 förblir 
oförändrade, dvs 250 kr för familjemed-
lemskap, 150 kr för enskild och 100 kr för 
studerande.   

Eftermiddagen avslutades med en god 
indonesisk buffé. Tack alla för en fantas-
tisk sammankomst! ■ 
 

Text och foto: Kadri Chanafiah 

Min upplevelse av Sverige 
 Mitt namn är Rafif Pangeran 
Imawan, och jag studerar statsvetenskap 
vid Uppsala Universitet. Jag kom till 
Sverige genom ett stipendium från 
Erasmus Mundus program Lotus III för 
att studera här under ett års tid. Det 
som gjorde att jag hamnade i just Upp-
sala berodde på att det program jag ville 
gå bara gavs vid Uppsala Universitet, 
Science Po University och University of 
Kent. Då visste jag inte exakt var Upp-
sala låg, vilken typ av stad det var, och 
jag visste inte mycket om den svenska 
kulturen. Det visade sig sedan att det 
var i Uppsala som jag blivit antagen. 
Förutom det svenska välfärdssystemet, 
som är mycket välkänt inom det område 
jag  

studerar, så var Sverige på den tiden fortfa-
rande lite av ett mysterium för mig.  
    Till slut kom tiden då det var dags att 
åka. Jag tog mina första steg på svensk-
mark den 24 augusti 2013. Luften kändes 
underbart ren, staden välplanerad och kol-
lektivtrafiken smidig. Det som förvånade 
mig mest var de väldigt höga priserna på 
matvaror. Om 1 svensk krona motsvarar 
1800 indonesiska rupiah, så kan man tänka 
sig hur mycket det kostar att leva i Sverige 
under en vecka om varje veckohandling 
går på ungefär 200 kronor. Mitt första in-
tryck av Sverige var att det är en väldigt dyr 
plats att leva på, något som har ändrats 
under de sju månader jag har bott här.  

 Jag registrerade mig till mitt 
program på institutionen för statsveten-
skap, och träffade för första gången min 
klass, med majoriteten svenskar och en-
dast fem andra internationella studenter. 
Om jag ska vara ärlig kändes det svårt att 
komma de svenska studenterna nära till 
en början, de visade sig vara ganska blyga. 
Det märktes framförallt under föreläs-
ningarna, så fort det blev tid för frågor så 
sänkte sig plötsligt en tystnad över hela 
salen. Jag förundrades över detta, och 
ofta när jag verkligen ville delta i en dis-
kussion höll tystnaden mig tillbaka. Tydli-
gen är det inte bara i Indonesien som det 
finns de som inte vågar räcka upp han-
den.  
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  Kalendarium och information 

Min upplevelse av Sverige (forts..) 
 Till slut började jag lära känna 
mina svenska kurskamrater, men det 
krävdes en liten ansträngning på grund 
av deras tillbakadragna sätt att vara. När 
man väl har lärt känna dem visar de sig 
vara riktigt bra människor, aldrig rädda 
för att hjälpa till. Vi diskuterar ofta frå-
gor som rör våra studier, eller umgås 
tillsammans på någon av nationerna, och 
kanske kan man till och med säga att 
svenskar och indoneser liknar varandra 
lite grann i sin blyghet. Det är svårt att 
komma på någonting negativt om de 
svenskar jag har träffat. Om jag måste 
välja något så skulle det i så fall vara när 
de pratar svenska sinsemellan. Jag för-
står inte svenska så bra och känner mig 
därför fjärmad från samtalet om de 

över till svenska trots att jag står mitt 
ibland dem. Kanske har det någonting 
med deras stolthet att göra, och bland 
fransmän och tyskar har jag märkt av sam-
ma sak. Men allt detta är bara mina per-
sonliga åsikter. Det är svårt att föreställa 
sig att min tid i Sverige kommer att ta slut 
om tre månader. Trots att mer eller mind-
re tolv veckor återstår, så känner jag redan 
att jag saknar Sverige och alla mina vänner 
som jag har lärt känna här. Jag kommer att 
sakna deras godhet och värme, och på det 
hela taget har jag fått en mycket positiv 
upplevelse av Sverige, det känns redan 
som hemma. Jag kommer längta tillbaka 
till varenda sekund av min tid här, det är 
ett som är säkert. Terima kasih. 

Text och foto: Rafif Imawan 
Översätt. Sissel Almgren 

 


