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Nyhetsbyrån Antara meddelar att i början av oktober 
besökte Sveriges minister för högre utbildning och 
forskning, Helene Hellmark Knutsson, Indonesien. I 
Jakarta den 4 oktober träffade Knutsson sin indonesiska 
kollega Mohammad Nassir för att diskutera samarbet-
möjligheter. Knutssons resa till Indonesien är en upp-
följning av konung Carl XVI Gustafs och drottning 
Silvias besök i maj. Bagas Hapsoro, Indonesiens ambas-
sadör till Sverige och Lettland, sade att det är viktigt för 
landet att upprätthålla farten genom att ta fler initiativ. 

Nada Marsudi, chef för samarbete och kommunika-
tion i Indonesiens ministerium för teknologi, forskning  
och högre utbildning, sade att man förväntar sig att 
Knutsson och Nasir ska underteckna ett memorandum 
om samarbete inom högre utbildning, forskning och 
teknik. Hon tillade att samarbetet mellan Indonesien och 
Sverige inom vetenskap och teknik inleddes 2011, och 
omfattar utbyte av forskare och gemensamma work-
shops tillägnade tekniskt entreprenörskap. "Vi hoppas 
att minister Helene Knutssons besök kommer att skapa 
en ny drivkraft för att länderna ska fortsätta att växa 
ihop och kommer ihåg att inget land kan gå vidare utan 
att utveckla sin forskning och teknik", sade Nada. 

Enligt Bagas ligger Indonesien fortfarande efter 
inom forskning och teknik och kan lära sig mycket från 
Sverige, vars produkter och innovationer är kända över 
hela världen. 

Enligt ett uttalande från Sveriges ambassad kommer 
Knutsson att åtföljas av medlemmar av Vetenskapsrådet 
och företrädare för svenska högskolor, inklusive Karo-
linska institutet, Handelshögskolan i Stockholm och 
Lunds universitet. 

Sveriges ambassadör i Indonesien, Johanna Brismar 
Skoog, sade i ett uttalande att när Indonesien går mot en 
mer innovativ ekonomi och visar ett ökande intresse för 
svenska lösningar och praxis är samarbete inom högre 
utbildning och forskning avgörande. 

Knutsson ska hålla en allmän föreläsning vid Indo-
nesiens universitet och träffa studenter och företrädare 
för den indonesiska vetenskapsakademin och utbild-
ningsfonden (LPDP). Efter besöket i Jakarta fortsätter 
Knutsson sin resa till Singapore. 
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