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Sverige optimistiskt om mänskliga
rättigheter i Indonesien
Indonesiens engelskspråkiga tidning, The Jakarta Post,
rapporterade att på onsdagskvällen den 6 juni firades
Sveriges nationaldag på Hotell Shangri-La i Jakarta.
Ewa Polano, Sveriges ambassadör i Indonesien, berömde Indonesien avseende mänskliga rättigheter och sade
att landet fortfarande är den största demokratin i Sydostasienregionen. Vidare sade hon: "Vi är lite oroliga
över vad vi har sett återspeglas i massmedier den senaste tiden. Men Indonesien får inte förlora den fantastiska
plattform som det har nått under de senaste tio åren."

ett av de få länder som hade en dialog om mänskliga
rättigheter med Indonesien förutom Kanada, Norge och
Schweiz.
Enligt Polano har Sveriges kung Carl XVI Gustaf
bjudit in Yudhoyono att komma till Norden nästa år i ett
försök att stärka de två ländernas relationer. Hon sade
att förutom de mänskliga rättigheterna, skulle de två
ledarna också diskutera klimatfrågan, miljö och handelsrelationer. "Vår handel har ökat med 35 procent av
exporten från Sverige och med 28 procent av exporten
från Indonesien trots krisen. Den svenska ekonomin är
mycket hållbar," sade hon. Det finns omkring 44 svenska företag, bland annat stora företag som Volvo, Ericsson, Oriflame, ABB, Electrolux, SKF och Tetra Pak,
som verkar i Indonesien.

Polano lovordade president Susilo Bambang Yudhoyono för hans insatser att upprätthålla Indonesiens demokrati trots utmaningar och tillade att, geografiskt sett,
Indonesien var "mer komplext" än andra länder. "Vi
följer och observerar frågorna, vi hoppas att vi kan föra
en dialog om dem", sade hon och tillade att Sverige var
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