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Den judiska församlingen är den minsta av alla reli-
giösa minoriteter i Indonesien. Som minoritet har den 
ofta problem med att utöva sin religion i ett land, där 
intoleransen mot minoriteter ständigt växer. 

Vid sidan av rapporter om radikala element och 
poliser som stormade det inter-religiösa seminariet i 
Surabaya i år kom också nyheten om rivningen av Bait 
Shalom. Synagogan var inte den enda i Surabaya men 
den äldsta och den enda på Java. 

Man har försökt bevara synagogan enligt Freddy 
Istanto, chef för Surabaya Heritage Society, som berät-
tade för Jakarta Globe att byggnaden utsågs av byrån 
till världsarv 2009. Den borde bevaras. Freddy har ock-
så anmält fallet till Surabayas lagstiftande råd och 
uppmanar kommissionen att vända sig till Surabayas 
organ för turism, som är ansvarigt för byggnadsminnen. 

Sachroel Alim, chef för Surabayas lagstiftande råd, 

berättar för tidningen att rådet tillkallade Surabayas 
organ för turism för att anmäla ärendet till polisen, efter-
som rivningen var ett brott mot kulturarvslagen. ”Vi vill 
inte blanda oss i konflikten, men ett kulturarv bör skyd-
das av regeringen”, sade Sachiroel. 

Soemarsono, chef för den indonesiska samlingsre-
geringen och samhällets myndighet för att bevara kul-
turarv i Surabya, hävdade att synagogan var olaglig ef-
tersom den inte hade ett ordentligt bygglov. 

Sachiroel noterade dock att de flesta av Indonesiens 
äldsta byggnader inte har bygglov eftersom ett sådant 
krav infördes först under Soehartoeran. Synagogan 
byggdes innan Indonesien deklarerade sin självständig-
het, sade han. ”Hur kan den ha ett bygglov?” Indone-
siens sista kvarvarande synagoga ligger i Manado, Sula-
wesi. 

Hendrik Amahorseja 

Javas enda synagoga demoleras 
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