
Styrelsen har ordet 
 
 Den 27 februari ägde SIS kon-

stituerande styrelsemöte rum. Mötet 

beslutade att välja Nada Danielsson 

till vice ordförande och Elvida (Evi) 

Ingemarsson till kassör.  Det beslu-

tades samtidigt att Kadri Chanafiah, 

ordförande, och Evi Ingemarsson 

gemensamt skulle vara firmateck-

nare.   

 Linda Meyer valdes till sekreterare 

och hon kommer även att arbeta 

med medlemsärenden. Salma 

Niklaus fick i uppdrag att vara ko-

ordinator för Pasar Malam.  

 Vår planering inför verksamhets-

året blev samtidigt i stort sett klar. 

Vi återkommer med ytterligare 

information.  

Styrelsen  
styrelsen@svesnk-indonesiska.se 

 Årsmötet  var planerat att äga rum 

lördagen den 16 februari 2013, men 

fick skjutas upp en vecka på grund 

av att Amy Lasut, hedersmedlem i 

SIS, skulle begravas den dagen. 

   Lördagen den 23 februari samlades 

i stället ett 30-tal medlemmar till års-

möte, vilket var en god uppslutning 

med tanke på att mötedatum ändrats 

med så kort varsel. Nytt för i år var 

att mötet ägde rum i den lilla salen på 

Östermalms Föreningsråd och ej 

som tidigare år i stora salen.  

 På årsmötet deltog också Indonesi-

ens ambassadör DM Juniarta Sastra-

wan med sin fru Hanna samt Jose 

Rizal, från ambassadens Information

– och kulturenhet.    Enligt sällskap-

ets stadgar har ambassadörer alltid 

varit hedersmedlemmar i SIS. 

 Detta har inneburit, att ambassa-

dören med familj ej  behövt betala 

någon årsavgift. Det önskade ambas-

sadören nu ändra på, förklarade han i 

sitt tal efter mötet. Från och med nu 

ville ambassadören att det skulle vara 

obligatoriskt för samtliga home staff, 

som arbetar på ambassaden, att bli 

betalande medlemmar i SIS.  

 SIS tackade ambassadören för det 

generösa 

erbjudandet.  

   Ulf Schu-

berth valdes 

att leda års-

mötesför-

handlingar-

na.  Under 

året hade 

fem styrel-

seledamöter 

meddelat 

valbered-

ningen, att 

de önskade avgå. Valberedningen har 

gjort ett mycket gott arbete med att 

finna ersättare till avgående styrelsele-

damöter. Som ordförande för ett år, 

valde mötet föreningens kassör Kadri 

Chanafiah. Anders Hagardt och El-

vida (Evi) Ingemarsson omvaldes som 

styrelseledamöter. Till nya styrelse-

medlemmar valdes Nada Danielsson, 

Salma Benckert Niklaus, Linda Meyer 

och Hanna Wikström. Både Nada och 

Salma har sedan tidigare erfarenhet 

som SIS styrelseledamöter, medan 

Linda och Hanna är helt nya i den 

rollen.  Herman Brundin valdes till 

revisor och som revisorssuppleant 

valdes Christer Ridström. Till valbe-

redningen valdes Elisabeth Stenqvist 

(sammankallande), Ulf Schuberth, 

Anik Sundqvist och Dewi Carina 

Lindstedt.   

 SIS tackade alla avgående styrelsele-

damöter, avgående ledamoten i valbe-

redningen Johanna Gest och avgående 

revisorn Stellan Bojerud för deras in-

satser i SIS.  

     Eftermiddagen avslutades med en 

mycked god indonesisk buffé. ■ 
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 Är det svårt att hitta riktig indone-
sisk mat i Jakarta eller är du bara trött 
på att åka runt och leta? Då rekom-
menderar jag restaurang Kemiri i Pe-
jaten Mall, södra Jakarta. Både maten 
och miljön på Kemiri får en att tänka 
på det gamla ”Kampung Betawi”. Det 
vill säga Jakarta som det var en gång i 
tiden innan skyskraporna och trafik-
problemen tog över. 
   
 Restaurang Kemiri består av 90 ge-
digna träbord utspridda i en regn-
skogsliknande miljö med väggar av 
vävd bambupanel och gamla elektrifie-
rade fotogenlampor hängande i träd-
grenarna från taket. Väggarna är deko-
rerad med färgglada fågelburar, svart-
vita foton och gröna burkar med stora 
vita riskakor. ”Regnskogen” inrymmer 
några små traditionellt designade java-
nesiska trähus dekorerade med antika 

oxfilé (western style)? 

 Grönsakssallad med jordnötssås 
(Gado-gado) är Kemiris vegetariska al-
ternativ och trots konkurrensen från 
de övriga rätterna ett utmärkt sådant. 
 För att inte sabotera hela besöket på 
restaurang Kemiri utelämnar jag en del, 
inklusive dryck, tilltugg och desserter. 
Allt är tillagat på äkta råvaror, inget 
har lagts till eller tagits bort från  
originalrecepten säger personalen som 
serverade oss. ■ 
 

Text: Hans Hansson   
Bild: Hans Hansson, wikipedia 

zmart.hansson@malmo.com 

Restaurang Kemiri, mer än äkta javanesisk mat ”mitt i stan” 
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köksredskap och matsedeln nerteck-
nad med ”skolkritor” på svarta tavlor. 
   
 ”Regnskogens trähus” erbjuder ett 
stort urval av rätter inklusive de tradit-
ionella ”betawi”, sudanesiska och java-
nesiska menyerna.  
 På den sundanesiska menyn kan 
man bl.a. välja mellan ångkokt ris med 
stekt fisk, kyckling eller friterad soja-
bönsmassa (tempeh). Man kan även få 
färska grönsaker blandade med jord-
nötssås och stark chilisås (karedok), en 
chilisås som fulländar den här meny. 
 Den traditionella ”Betawi menyn” er-
bjuder ris kokt i kokosnötsmjölk (nasi 
uduk) med t.ex. stekt kycklinglever och 
än en gång den så populära tempeh. 
  
 Lammgryta (tongseng kambing) står 
överst på den javanesiska menyn, lik-
som nudlar (mi jawa) och tempeh, denna 
gång från Magelang på Java. Eller vad 
sägs om helstekt lamm (kambing guling), 
nygrillat direkt över öppen eld mitt i 
restaurangen. 
  
 Vid sidan av alla indonesiska rätter 
erbjuder man även mat med influenser 
från övriga delar av världen, eller vad 
sägs om varma smörgåsar, vårrullar 
med räkor och majonnäs eller en äkta 



Ateism i Indonesien 
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 Går det att vara ateist i Indonesien? 
På ytan råder religionsfrihet, men bara 
om man tillber en av dessa sex läror: 
islam, katolicism, protestantism, budd-
ism, konfusianism eller hinduism. En-
ligt pancasila, den indonesiska statsfilo-
sofin, krävs tro på en gud, monoteism. 
Att ifrågasätta någon av dessa religion-
er kan straffas med fem år i fängelse, 
och med ytterligare sex år om denna 
hädelse sprids via internet. Religions-
friheten är därmed starkt begränsad. 
  
 Troligen låter många indoneser bli 
att uttala sina eventuella ateistiska åsik-
ter, men om man även uttalar dem kan 
det bli ytterst problematiskt. Alexan-
der Aan, en 31-årig tjänsteman och 
före detta muslim från Pulau Punjung 
från västra Sumatra, dömdes den 14 
juni 2012 till 2,5 års fängelse och 100 
miljoner rupiah i böter för att ha brutit 
mot Lagen om Elektronisk Informat-
ion och Överföring. Han hade enligt 
åtalet postat islamkritiskt material, 
inklusive ”Gud existerar inte”, i den 
ateistiska Facebookgruppen Minang. 
  
 Den 18 januari 2012 samlades en 
uppretad folkmassa som hört talas om 
hans Facebookpost utanför hans ar-
betsplats och hotade att misshandla 
honom. Polis ingrep dock och tog 
honom till häktet. Två dagar senare 
anklagades han för brott mot tre lag-
rum, förutom den ovan nämnda även 
hädelse (artikel 156a (a) i brottsbalken) 
och för att ha uppmuntrat andra till 
ateism, artikel 156a (b). 

 ̶ Som en demokrati och del av 
världssamfundet är vi inte isolerade 

ska hantera det här. 
  
 FNs kommission för mänskliga rät-
tigheter har poängterat att religionsfri-
het innefattar rätten att ha och ut-
trycka ateistiska åsikter. Dessutom har 
FNs särskilda rapportör om religions- 
och trosfrihet poängterat att rätten till 
en religion eller tro innefattar inte rät-
ten till en tro eller religion som är fri 
från kritik eller åtlöje. 
  
 Amnesty International kräver att 
Aan friges och kritiserar Indonesien 
för lagen, som kan döma människor 
till fängelse i fem år enbart för att 
fredligt ha uttryckt en åsikt. ■ 
 
Staffan Danielsson 
 
Källor:  
The Guardian, 3 maj 2012,  
Amnesty International public statement 14 juni 
2012,  
Asian Human Rights Commission. 

Ingen skadar någon annan enbart på 
grund av olika uppfattningar, menar 
Aan i en intervju i häktet med brit-
tiska The Guardian.  
 Under tiden som häktad har han 
blivit misshandlad, vilket lett till att 
han blivit tvungen att flytta till andra 
häkten. Han har blivit utfryst av sitt 
samhälle och fundamentalister har 
krävt att han ska halshuggas. 
  
 Aans advokater, några jurister som 
ställer upp pro bono, menar att det är 
oerhört farligt att försvara mänskliga 
rättigheter i Indonesien. De är själva 
rädda för att bli misshandlade i sitt 
hem eller på sitt arbete.   

 ̶ Alex har enbart använt sig av  
Taufik Fajrin, en av de fem juristerna 
som själv är rädd för repressalier. Yt-
trandefriheten, men vi kommer bara 
en chans att dra ner på straffet, me-
nar advokaterna 

 ̶ Sanningen är alldeles för farlig, 
menar Aan lugnt. Jag är verkligen 

Bilder från årsmötet 
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När? 

 lördag den 15 juni 2013 

Tid?  

Kl 11.00 — 15.00 

Plats?  

Rålambshovsparken  

Sommaren är snart här!! 
Markera din kalender för  

SIS picknick 

SIS-FILMKLUBB  

Söndag 5 maj, 2013, kl 13:00  

Internationella Biblioteket, Odengatan 59,  

Stockholm  

Lunchrummet  

Fri entré  

Surat Kecil untuk Tuhan  

Ett kort brev till Gud  

En film om en ung flickas kamp mot cancern  

 


