
För en fördjupad vänskap
2018 är märkesåret då Japan och Sverige fi rar 150 år av de diplomatiska förbindelser 
som upprättades 1868. Under året planeras många evenemang runtom i Sverige och 
Japan. I egenskap av Japans ambassadör i Sverige gläder det mig mycket att fi ra ett så 
minnesvärt år tillsammans med er. 

Den traditionellt nära relationen mellan Japans kejsarfamilj och Sveriges kungafamilj 
utgör en av grundstenarna för våra länders goda bilaterala relationer. Japan och Sverige 
delar också grundläggande värderingar i fråga om demokrati, mänskliga rättigheter 
och rättsstatens principer, liksom när det gäller vikten av att upprätthålla och stärka en 
öppen och fri handel och ekonomi. De 150 åren av diplomatiska förbindelser mellan Japan 
och Sverige har präglats av vänskap och nära samarbeten inom näringsliv och handel, 
vetenskap och innovation, internationella och sociala frågor samt på kulturområdet. 

2017 stärktes våra bilaterala relationer ytterligare. I juli kom Japans premiärminister 
Shinzo Abe på Sverigebesök och träffade då statsminister Stefan Löfven för ett toppmöte. 
De båda ledarna enades om att vidareutveckla samarbetet på en rad områden. I december 
avslutades förhandlingarna om det ekonomiska partnerskapsavtalet (EPA) mellan Japan 
och EU, vilket väntas kunna leda till ökad handel och investeringar mellan Japan och 
Sverige. 

Även i nuläget pågår förhandlingar mellan Japan och Sverige om ett avtal om visum för 
feriearbete (working holiday) och ett annat om social trygghet. Om avtalen träder i kraft 
kommer de att öka rörligheten och möjligheterna till utbyten mellan våra länder, både på 
det ekonomiska och medborgerliga planet. 

Jag är övertygad om att våra vänskapliga och goda relationer kommer att fortsätta 
blomstra också i framtiden och att detta jubileumsår bjuder på många möjligheter till 
att främja ömsesidig förståelse och till att fördjupa de redan befi ntliga nära relationerna 
mellan våra folk och våra regeringar. 

Min förhoppning är att 2018 blir ett fantastiskt år för Japan och Sverige. 
Jag ser fram emot att träffa er vid några av årets evenemang.

Mer information om evenemang i Sverige: swedenjapan2018.se
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