
 

 

Landöversikt Chile oktober 2018 

 

Officiellt namn: Republiken Chile 

Huvudstad: Santiago de Chile (ca 7 miljoner invånare)  

Språk: Spanska  

Statsskick: Republik  

Stats- och regeringschef: Sebastián Piñera (RN) 

Utrikesminister: Roberto Ampuero 

Politiska partier: (angivet som andel säten i parlamentet) 

Regeringskoalition Chile Vamos 46,5%: Renovación Nacional (RN) 

23,2%, Unión Demócrata Independiente (UDI) 19,3%, Evópoli 3,9%. 

Oppositionen: Partido Socialista (PS) 12,3%, Partido Demócrata 

Cristiano (PDC) 9% Revolución Democrática (RD) 6,5%, Partido 

Comunista (PC) 5,1% samt ytterligare nio mindre partier. 

Folkmängd: 18,3 miljoner (2017) 

Yta: 756 625 km2 

Real BNP-tillväxt: 1,4 % (2017); 3,9% (2018)*; 3,5% (2019)* 

BNP/capita (PPP USD): 25 271 (2018)*  

Arbetslöshet: 6,9 % (2018); 6,4 % (2019)* 

Valuta: Peso (CLP); 1 SEK = 74,85 CLP (10 oktober 2018) 

Inflationstakt: 2,2 % (31 dec 2017); 2,7 % (31 december 2018)* 

Viktiga näringar: gruvindustri, trä- och skogsindustri, jordbruk, fiske  

Viktiga handelspartner, angivet i procentandel av Chiles utrikeshandel: 

Kina 26,0%, USA 16,2%,  EU 13,8%, Japan 6,3%, Sverige 0,3% 

* Prognos Economist Intelligence Unit 
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KORT HISTORIK 

Området som idag utgör Chile befolkades vid Columbus ankomst 

främst av mapuchefolket i söder samt av olika folkgrupper dominerade 

av inka i norr. Den spanska kolonisationen av detta område inleddes på 

1500-talet och år 1541 grundades huvudstaden Santiago av Pedro de 

Valdivia. En självständighetsprocess inleddes under tidigt 1800-tal och 

resulterade i att Chile blev självständigt år 1818. En politiskt turbulent 

period följde och makten koncentrerades till ett fåtal. Under den andra 

hälften av 1800-talet växte Chiles territorium i norr efter 

Stillahavskriget mot Peru och Bolivia, och i söder efter att 

mapuchefolket besegrats. En ny konstitution med allmänna val och 

flerpartisystem upprättades 1925, och trots inledande politiska och 

ekonomiska problem till följd av börskraschen 1929 var Chile en av få 

fungerande demokratier i Latinamerika mellan början av 1930- och 

början av 1970-talet. 

 

År 1970 röstade Chile fram Salvador Allende till president, som lovade 

en socialistisk samhällsomdaning på demokratisk väg. Koppargruvor 

och stora företag förstatligades och mark överlämnades till 

arbetarkooperativ. Löner höjdes och arbetslösheten sänktes, men 

Allendes år präglades av digra ekonomiska och politiska svårigheter. 

Dessa svårigheter föranledde en blodig militärkupp som gjorde Augusto 

Pinochet till president 1973, ett av USA understött maktövertagande. 

Pinochet införde sträng censur, förbjöd alla politiska partier, återförde 

förstatligad egendom och gjorde Chile till en diktatur. Tusentals 

förföljdes, avrättades och försvann. Samtidigt förändrades ekonomin 

radikalt från en importskyddad inåtvänd modell till en exportorienterad 

öppen sådan, varför uppfattningen om Pinochets ekonomiska verk är 

delvis delad bland chilenare. Diktaturen upphörde efter att chilenarna år 

1988 röstade bort diktaturen och inledde sin väg mot demokrati.   
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INRIKESPOLITIK  

Chiles mandatperioder är fyra år långa och avslutas sista året med 

allmänna val till presidentposten, parlamentet samt regionala råd. 

Valsystemet reformerades inför valen 2017 men valdeltagandet är 

fortsatt lågt (knappt 49%). Presidenten kan endast inneha sin position 

en mandatperiod i taget, och kan således inte väljas om förrän 

nästkommande mandatperiod. De senaste fyra mandatperioderna har 

presidentposten pendlat mellan Michelle Bachelet och Sebastian Piñera. 

 

Inför sin andra mandatperiod företrädde Michelle Bachelet center-

vänsterkoalitionen Nueva Mayoría och hade en bred reformagenda. 

Reformarbete skulle bedrivas framför allt gällande utbildningssystemet, 

skattesystemet och konstitutionen (som med vissa ändringar 

härstammar från Pinochettiden). Resultatet kan inte sägas ha levt upp 

till de högt ställda förväntningarna fullt ut; reformerna ansågs ofta vara 

för hastigt framtagna och illa uppbyggda. Dessutom sammanföll 

Bachelets mandatperiod med en konjunkturnedgång med ett kraftigt 

fallande kopparpris, något som påtagligt minskade Bachelets 

ekonomiska men även politiska reformutrymme. 

 

Kritik från näringsliv och opposition mot reformerna i kombination 

med ett antal uppmärksammade korruptionsfall sänkte förtroendet för 

Bachelet och begränsade manöverutrymmet betänkligt. Detta till trots 

lyckades Bachelet ändå få igenom flertalet reformer. Dessa omfattar 

bland annat avgiftsfri universitetsutbildning för 300 000 studenter, 

ökade skatteintäkter till staten och påtagligt ökade investeringar i grön 

energi, främst solenergi. Trots att många reformer kan sägas ha varit 

hastiga och haft dålig synergi med konjunkturen lämnar Bachelet ett 

betydande och sannolikt varande politiskt arv som hennes efterträdare 

måste förhålla sig till. 

 

Sebastián Piñera blev återvald till ny president för perioden 2018-22. Ett 

av hans viktigaste löften är att förbättra den ekonomiska tillväxten som 

under Bachelets år i snitt låg på 1,8%. För att åstadkomma detta 

utlovades bland annat en skattereform, ökade incitament för inhemska 

och utländska investeringar, skattelättnader för små- och medelstora 

företag samt minskat budgetunderskott.  
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Som president i en minoritetsregering är Piñera beroende av 

överenskommelser med oppositionen, som trots splittringen i flera 

grupperingar utgör majoritet i parlamentet. Mot bakgrund av detta 

inledde Piñera sin andra mandatperiod med att lyfta fram fem särskilt 

prioriterade områden för dialog och möjliga överenskommelser över 

blockgränsen. 

 

• Utsatta barn, där Chiles organisation för skydd av yngre 

SENAME är av särskilt upprustningsbehov efter flertalet 

avslöjanden om missförhållanden. 

 

• Sjukvård, med kraftig utbyggnad av primärvården som 

dellösning. Det finns idag stora pris- och kvalitetsskillnader 

mellan privat och offentlig sjukvård som man önskar utjämna.   

 

• Lag och ordning. Chile har senaste åren sett ökad brottslighet, 

varför Piñera bland annat skärpt gränskontrollerna och ämnar 

lansera ny säkerhetspolis särskilt inriktad på grov brottslighet 

samt reformera befintliga polissektionen Carabineros. 
 

• Araucanía. För att ta itu med konflikten i Araucanía-regionen 

(där ursprungsbefolkningen mapuche är starkt representerade) 

har Piñera likt sina företrädare lanserat en omfattande plan. 

Denna gång avser regeringen satsa på regionens ekonomiska 

utveckling, ge ursprungsbefolkningar ett konstitutionellt 

erkännande samt bekämpa våldet från extrema grupper. 

 

• Utveckling och fattigdomsbekämpning. Trots ekonomisk 

tillväxt och minskande fattigdom kvarstår ojämlik 

inkomstfördelning som av huvudproblemen för Chile, som med 

en ginikoefficient på 0,45 är ett av OECD:s ojämlika länder. 

 

Det är ännu tidigt att bedöma utgången av Piñeras satsningar. Arbetet 

bedrivs i ett antal övergripande kommittéer och förväntas vinna stöd i 

parlamentet på många punkter. Det står dock klart att Piñera tvingas till 

kompromisser på en del områden mot bakgrund av den parlamentariska 

situationen. Till exempel föreslogs ingen sänkt bolagsskatt när Piñera i 

augusti presenterade sin så kallade skattemodernisering.  
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UTRIKESPOLITIK 

Befolkningsmässigt är Chile inte ett av de största länderna i Sydamerika, 

men räknas ändå som en av regionens mest framträdande internationella 

aktörer tack vare sin ekonomiska och politiska stabilitet samt tradition 

av internationell samverkan.  

 

Chile deltar aktivt i FN och dess fackorgan. Engagemanget stärktes 

ytterligare i och med att Chile för femte gången innehade en plats som 

icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 2014-15. Som medlem i 

säkerhetsrådet engagerade sig Chile bland annat för kvinnors och 

flickors säkerhet. Tillsammans med USA stod landet även bakom ett 

initiativ till att för första gången lyfta hbtq-personers säkerhet på tal i 

rådet. Chile var även medlem i FN:s råd för mänskliga rättigheter 2011-

14 och blev omvald för perioden 2017-20. 

 

Relationerna till grannländerna har inte sällan varit en utmaning inom 

chilensk utrikespolitik. Antichilenska stämningar har frodats i både 

Peru och Bolivia sedan tiden för Stillahavskriget 1879-84, då Chile 

tillskansade sig värdefullt bolivianskt och peruanskt territorium. Detta 

har lett till uppmärksammade fall i Internationella domstolen i Haag, till 

exempel en havsgränstvist mellan Chile och Peru som avgjordes 2014. 

Då gav domstolen Chile juridisk rätt i sin argumentation och avslog 

Perus territoriella krav, men tilldelade ändå Peru viss rätt till fiske på 

tidigare betraktat chilenskt havsterritorium. De bilaterala relationerna 

anses nu vara normaliserade. Relationen till Peru baseras på ett 

betydande ekonomiskt utbyte och ett stort antal peruaner 

(uppskattningsvis 250 000) bor och arbetar i Chile.  

 

År 2018 avgjorde domstolen en annan tvist där Bolivia krävde att Chile 

skulle tvingas förhandla suveränt tillträde till Stilla havet. Denna gång 

dömde domstolen att Chile inte har några skyldigheter att förhandla 

Bolivias krav. Fram tills domstolsavgörandet har relationerna mellan 

länderna varit kyliga och endast hafts på konsulär nivå. Det historiska 

bolivianska kravet på suveränt tillträde till Stilla havet har spätt på det 

negativa tonläget mellan länderna. I och med fastställandet av domen 

hoppas man från chilenskt håll att bilaterala relationer på sikt kan 

normaliseras. Det står dock klart att man från Bolivias håll inte är nöjda 

med utfallet, varför frågan förblir sannolikt infekterad även framöver. 
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Relationerna med Bolivia kompliceras ytterligare av en annan dispyt 

som för närvarande behandlas i Haag. Dispyten handlar om huruvida 

Silalafloden, med källa i Bolivia, naturligt flyter genom chilenskt 

territorium eller på grund av att Chile artificiellt skapat en lutning mot 

chilenskt territorium, vilket Bolivia hävdar. Chile menar att Silala bör 

betraktas som internationellt vatten och därför kan nyttjas enligt 

internationell sedvana, medan Bolivia hävdar exklusiv rätt över vattnet 

och kräver att Chile kompenserar för sin användning av floden. 

 

Som deltagare i den s.k. Limagruppen är Chile drivande i det 

internationella ställningstagandet mot Maduros regim i Venezuela - en 

prioriterad fråga för chilensk utrikespolitik. Noterbart är att Venezuelas 

regering riktat anklagelser mot Chiles ambassad för inblandning i 

attentatet mot Maduro i augusti 2018, något som förkastas från Chiles 

håll. Den venezolanska migrationsvågen har resulterat i att det idag 

finns över 100 000 venezolaner i Chile. Som reaktion på situationen 

lanserade Chiles regering 2018 ett s.k. ”visum för demokratiskt ansvar” 

särskilt avsett för venezolanska flyktingar. 

 

Chile har goda relationer med Argentina och Brasilien, där den senare är 

Chiles största handelspartner i regionen. Som associerad medlem i 

Mercosur, där både Argentina och Brasilien är medlemmar, och bestämd 

anhängare av handelsliberaliseringar anstränger sig Chiles regering för 

fördjupat regionalt utbyte.  

 

Landet är även medlem i Stillahavsalliansen, ett regionalt samarbete som 

grundades år 2011 av de nuvarande medlemmarna Chile, Mexiko, 

Colombia och Peru. Syftet med initiativet är att fördjupa det 

ekonomiska samarbetet och skapa fri rörlighet för varor, tjänster, 

kapital och människor. Omvärldens intresse är stort och Sverige är ett 

av 55 länder med observatörsstatus. Alliansen förhandlar gemensamt 

om frihandelsavtal med länder såsom Australien och Nya Zeeland. 

Samarbetet stärker den regionala integrationen i Latinamerika vilket är 

en viktig dimension i chilensk handels- och utrikespolitik. Chile 

förespråkar även större konvergens mellan Mercosur och 

Stillahavsalliansen. 

 

 

 



Sveriges Ambassad Promemoria  7 (13) 
Santiago de Chile 

  
  

 

Chile var det första latinamerikanska landet som upprättade 

diplomatiska förbindelser och undertecknade ett bilateralt 

frihandelsavtal med Kina. Relationerna har sedan dess varit goda 

samtidigt som handeln ökat så pass mycket att Kina idag är Chiles 

viktigaste handelspartner. Chile har också goda relationer med USA, 

som utgör näst viktigaste handelspartnern, med relativt regelbundna 

ömsesidiga statsbesök. Även med USA har Chile sedan 2004 ett 

frihandelsavtal som gradvis utvidgats. Sedan 2015 sker handeln mellan 

länderna helt utan tullar. 

 

Förbindelserna med EU är mycket goda och bygger inte minst på starka 

kulturella och historiska band med många europeiska länder såsom 

Spanien, Tyskland och Storbritannien. EU och Chile ingick 2002 ett 

associeringsavtal som innebär fri handel och samarbete inom en lång rad 

områden. Avtalet är viktigt för EU för att vidmakthålla inflytande och 

intresse i en tid när andra aktörer – inte minst Kina – flyttar fram sina 

positioner. Utveckling av avtalet är därför prioriterat och en 

omförhandling i syfte att modernisera associeringsavtalet pågår sedan 

november 2017. Chile vill i detta hänseende bland annat inkludera fler 

produkter i avtalet och öka exportkvoterna. 

 

Chile deltog även aktivt i förhandlingarna om TPP-avtalet redan innan 

Trump-administrationen förkastade överenskommelsen. Efter USA:s 

besked tog Chile initiativ till möte för diskussioner om ekonomiskt 

samarbete i Asien-Stillahavsområdet. Mötet ägde rum i Viña del Mar i 

mars 2017 och exakt ett år senare blev Santiago platsen för 

underskrivandet av TPP-11 som innehåller ursprungsmedlemmarna 

minus USA. 
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER1  
Chile är en väl fungerande demokrati där rättsstatens principer 
respekteras. Sedan demokratin återinfördes 1990 har det institutionella 
ramverket för mänskliga rättigheter stärkts succesivt genom 
konstitutionsändringar och inrättandet av statliga organ som 
implementerar regelverket. Under 2017 antogs en nationell 
handlingsplan för mänskliga rättigheter för perioden 2018–2021 och en 
nationell handlingsplan om företagande och mänskliga rättigheter.  
 
En uppgörelse med straffriheten för brott begångna under diktaturåren 
1973–1990 pågår och under 2017 dömdes flera före detta högt uppsatta 
militärer och säkerhetstjänstemän till långa fängelsestraff.  
 
I november 2017 hölls allmänna val till presidentämbetet, parlamentet 
och så kallade regionala råd. Sebastián Piñera, företrädare för center-
högerkoalitionen Chile Vamos, valdes för andra gången till Chiles 
president. Inför detta val hade valsystemet reformerats, varigenom fler 
mindre partier kunde ta plats i kongressen och antalet kvinnliga 
kongressledamöter öka.  
 
En ny abortlag antogs under 2017. Reformen innebar att Chile gick från 
ett totalförbud till att tillåta abort i tre fall; om moderns liv är i fara, om 
graviditeten har uppstått som ett resultat av våldtäkt eller om fostret 
anses livsodugligt. Civilsamhället har uttryckt oro för vissa 
tillämpningsproblem som kan begränsa tillgången till abort, bland annat 
sedan konstitutionsdomstolen beslutat att inte bara sjukvårdspersonal 
utan även hela vårdinstitutioner kan åberopa samvetsfrihet. 
 
Ny lagstiftning antogs under 2017 för att öka deltagandet för personer 
med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. En lagändring har 
medfört att misshandel och utnyttjande av personer med 
funktionsnedsättning utgör nu en särskild brottsrubricering med höjd 
straffsats. 
 

I september 2018 röstades ett lagförslag igenom som ger transpersoner 
rätt att byta namn och korrigera sitt juridiska kön. Sedan några år 
tillbaka finns även möjlighet till s.k. registrerat partnerskap för personer 
av samma kön. Lagförslaget om att tillåta samkönade äktenskap och ge 
samkönade par rätt att adoptera är dock fortfarande under behandling.  
 
 

                                                           
1 Se även UD:s rapport Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Chile 
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Utmaningar kvarstår främst vad gäller polisvåld, situationen i landets 
fängelser, våld mot kvinnor och barn samt diskriminering av bland 
annat urfolk, kvinnor och hbtq-personer. Våldsamma protester från 
delar av mapuchebefolkningen har mötts med övervåld och 
tillämpningen av Chiles omstridda antiterrorismlag är ifrågasatt. Det 
rättsliga skyddet mot tortyr har dock stärkts.  
 
Fattigdomen har minskat de senaste åren, men det chilenska samhället 
präglas alltjämt av ojämlikhet. Stora delar av befolkningen har bristande 
tillgång till sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Trots 
offentliga satsningar på sjukvård och utbildning kan dessa sektorer sägas 
vara ekonomiskt segregerade. Bättre bemedlade chilenare väljer privata 
alternativ, eftersom det statliga utbudet dras med brister avseende 
kvalitet och tillgång. Bland OECD:s länder har Chile den mest ojämna 
inkomstfördelningen.  
 

Chile har ratificerat de huvudsakliga internationella och regionala 

konventionerna om mänskliga rättigheter och de flesta 

tilläggsprotokollen. Landet är aktivt i multilaterala fora, även i frågor 

som rör de mänskliga rättigheterna. Chile är invalt i FN:s råd för 

mänskliga rättigheter för perioden 2018–20.   
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EKONOMI  

Chile är en liten, öppen och i hög grad råvarubaserad ekonomi 

(mineraler, skogsprodukter, jordbruk och fiske), vars dynamism i hög 

grad är beroende av exportframgångar. Landet är rikt på naturtillgångar; 

landet förfogar till exempel över en tredjedel av världens 

kopparförekomster och en fjärdedel av världens kända litiumreserver. 

Därtill finns rikliga mängder av guld, silver, järnmalm, zink, kol och 

nästan all världens kända tillgångar av nitrat. 

 

Chile har sedan 1990-talet varit en stabil marknadsekonomi med en 

mestadels hög tillväxt. Emellertid är Chiles ekonomi, i och med det till 

stor del råvarubaserade exportberoendet, känslig för internationella 

konjunkturnedgångar och prisfall på råvaror. Chiles ekonomi gick 

därför in i en kort period av negativ tillväxt under finanskrisen 2008, 

men återhämtade tillväxten relativt snabbt. Bachelets mandatperiod 

2014-2018 präglades emellertid ånyo av svag tillväxt, med lågt 

kopparpris och avtagande gruvinvesteringar som bidragande orsaker. 

 

Den chilenska ekonomin är åter på tydlig tillväxtväg. Reala BNP-

tillväxten beräknas stiga från 1,4% 2017 till 3,8% år 2018, samtidigt som 

prognoserna för efterkommande år är fortsatt positiva. Detta mot 

bakgrund av förbättrad internationell konjunktur, stigande kopparpris 

samt större förtroende för den nya regeringen Piñera hos investerare. 

Råvaruberoendet förblir emellertid en riskfaktor för chilensk ekonomi 

och avslöjar ett stort behov av diversifiering av ekonomin i allmänhet 

och exporten i synnerhet. 

 

Chile har upplevt högre budgetunderskott de senaste åren, något som 

president Piñera har lovat att åtgärda. Budgetunderskottet beräknas 

kunna falla från 2,8 procent av BNP 2017 till 2,1 procent i år och 1,6 

procent 2019. En måttlig ökning av direkta utländska investeringar 

beräknas också äga rum, vilket förklaras av högre priser och bättre 

utsikter inom gruvsektorn samt höjt förtroende för Chiles ekonomi. 

Dock kommer inflödet av utländska investeringar att ligga långt under 

den genomsnittliga nivån på nästan USD 19 miljarder som registrerades 

under perioden 2007–2015. 
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RELATIONER OCH HANDEL – SVERIGE OCH CHILE 

År 2019 firar Sverige och Chile 200 år av vänskapliga relationer, mot 

bakgrund av en överenskommelse om samarbete inom gruvsektorn år 

1819. Redan år 1827 upprättade länderna diplomatiska förbindelser 

genom konsulat i Stockholm och Valparaiso. En svensk honorärkonsul 

finns än idag kvar i Valparaiso. Ambassader inrättades i ländernas 

huvudstäder 1956.  

 

Sverige är välkänt och har ett gott rykte i Chile, bland annat tack vare 

det starka engagemanget mot militärregimen samt en generös 

flyktingpolitik under 1970- och 80-talen. Idag beräknas det finnas 

närmare 60 000 personer med chilensk bakgrund i Sverige. Antalet 

svenska medborgare i Chile är svårt att uppskatta då personer med 

dubbelt medborgarskap inte inkluderas i chilenska myndigheters 

statistik över utländska medborgare, men inkluderar omkring 4 000 

personer med svenskt men ej chilenskt medborgarskap. Ca 12 000 

svenskar besöker Chile varje år som turister. Denna bakgrund skapar 

goda förutsättningar för ett rikt utbyte länderna emellan, inte minst 

inom kulturområdet. 

 

Chile är Sveriges tredje största handelspartner i Latinamerika efter 

Brasilien och Mexiko, men mätt per capita är Chile sedan länge nummer 

ett. Svensk export till Chile ökade år 2017 med tio procent till knappt 

2,8 miljarder kronor och utgörs främst av industriell utrustning och 

kapitalvaror. Import från Chile samma år uppgick till knappt 800 

miljoner kronor med koppar, vin och färsk frukt som stora 

importposter. Här är trenden dock minskande sedan 2014, vilket har 

resulterat i ett växande handelsöverskott i Sveriges favör. 

 

De flesta stora svenskrelaterade företag finns representerade i Chile, 

såsom Alfa Laval, ABB, Astra Zeneca, Atlas Copco, Elof Hansson, 

Ericsson, H&M, Oriflame, Perstorp, Saab, Sandvik, Scania, SCA, SKF, 

Tetra Pak, Volvo AB, Volvo Cars m.fl. Flera av dessa bolag har funnits 

länge i landet, exempelvis SKF vars närvaro överstiger ett sekel. Endast 

undantagsvis ägnar de sig åt tillverkning, utan bedriver i huvudsak 

försäljnings- och serviceverksamhet. Ytterligare cirka 150 svenska 

företag har någon annan form av representation. Den svensk-chilenska 

handelskammaren i Santiago har ett 30-tal medlemmar. 
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Sverige och Chile har gällande bilaterala avtal om investeringsskydd och 

dubbelbeskattning. Sedan President Bachelets statsbesök i Sverige i maj 

2016 har Sverige samförståndsavtal (MoU) med Chile på följande 

områden: 

• Corporate Social Responsibility including Business and Human 

Rights 

• Sustainable and Innovative Mining Cooperation 

• Sustainable Forest Management 

• Green Technologies and Innovation, Sustainable Urban 

Development and Sustainable Infrastructure 

• Welfare 

• Working Holiday Programme. 

 

Genom det sistnämnda, Working Holiday, blir Chile ett av åtta länder 

som Sverige har ett utbyte om feriearbete med. Detta gäller i båda 

riktningar och tillåter personer mellan 18 och 30 år att vistas i det andra 

landet i upp till ett år med möjlighet till arbete utan arbetstillstånd. 

 

Den svenska ambassadens verksamhet är inriktad på de bilaterala 

ekonomiska, politiska och kulturella förbindelserna. Därtill har 

ambassaden en relativt omfattande konsulär- och migrationsrelaterad 

verksamhet. Business Sweden har sedan 2008 ett handelskontor i Chile 

som samverkar med ambassaden i exportfrämjandefrågor. 

 

Nedan följer en lista på ett urval av de politiska besök som genomförts 

sedan demokratins återinförande i Chile. 

 

Besök från Chile  

År      Titel                    Namn  

1993  President           Patricio Aylwin  

2005  President           Ricardo Lagos  

2012  Miljöminister   María Ignacia Benítez  

2012  Statssekreterare UD  Fernando Schmidt 

2015 Statssekreterare  Cristian Bowen 

 Transportministeriet 

2015 Talman deputerade-  Marco Antonio Núñez Lozano 

kammaren 

2016 Statsbesök   Michelle Bachelet 

2017 Statssekreterare   Jeanette Jara  

 Socialdepartementet 
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Besök från Sverige  

År  Titel     Namn  

1992  Statsminister    Carl Bildt  

1996  Statsbesök    Kungaparet  

1998  Statsminister    Göran Persson 

2001 Utrikesminister  Anna Lindh 

2003  Statsminister    Göran Persson  

2011  Statsminister    Fredrik Reinfeldt  

2011  Statssekreterare UD  Gunnar Oom  

2012  Handelsminister   Ewa Björling  

2013  Utrikesminister   Carl Bildt 

2015  Jämställdhetsminister Åsa Regnér 

2015 Folkhälso-, sjukvårds- Gabriel Wikström 

 och idrottsminister 

2016 Statssekreterare  Oscar Stenström 

 Näringsdepartementet/UD 

2016 Riksdagens talman  Urban Ahlin 

2016 Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson 

2017 Jämställdhetsminister Åsa Regnér 


