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Indonesiens utrikesminister, Hassan Wirajuda, besökte 
Sverige 3-4 april. Det sägs att det var ett bilateralt besök 
efter Carl Bildts besök i Indonesien i april 2008. Enligt 
Dody Kusumonegero, tjänsteman vid Indonesiens 
ambassad i Stockholm, är det det första utrikesmi-
nisterbesöket sedan diplomatiska förbindelser upprät-
tades mellan Indonesien och Sverige 1953. 

Under sitt besök träffade Hassan Wirajuda Carl 
Bildt, handelsminister Eva Björling och riksdagens tal-
man Per Westberg. Det sägs att på mötena diskuterade 
man möjligheterna att utöka det bilaterala samarbetet på 
olika området som mänskliga rättigheter, demokrati, 
avfallshanteringsprojekt, investeringar samt utbildning. Fler kontakter 
Kontakterna mellan Indonesien och Sverige har ökat 
sedan Indonesiens ambassadör tillträdde 2006 efter att 
det hade varit begränsat i nästan fyra år. En dialog om 
mänskliga rättigheter har upprättats och ett bilateralt 
konsultativt forum bildades 2008. Förhoppningen är att 
intensifierat samarbete ska leda till konkreta resultat 
som Indonesien kan dra nytta av. 

I och med att Sverige den första juli tar över ord-
förandeskapet i EU hoppas man att samarbetet mellan 
EU-länderna och Indonesien ska öka, att EU ska bidra 
till utvecklingen i Indonesien samt att parterna ska upp-
rätthålla en gemensam position i regionala och inter-
nationella frågor. 

Ett annat önskemål är att Sverige ska agera för att 
förbudet för Indonesiens flygbolag att flyga till EU:s 27 
medlemsländer ska upphävas utan fördröjning. Orsaken 
till förbudet är att det inträffar för många olyckor. 

Enligt Emirsyah Satar, VD för det statliga indo-
nesiska flygbolaget Garuda, har förbudet orsakat före-
taget förlorade intäkter från europeiska passagerare om-
fattande nio miljoner USA-dollar årligen. 

Asian Affairs citerade den 26 juli 1998 Indonesiens 
nyhetsbyrå Antara som säger att landets president Susilo 
Bambang Yudhoyono inte kommer att besöka EU-
länder så länge förbudet mot Indonesians flygbolag 
kvarstår. 
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