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Nyval öppnade för möjlig koalition 
Den 3 december intog de nyvalda ledamöterna sina platser i parlamentet i Madrid efter 
nyvalet som hölls den 10 november. Nu återstår regeringsfrågan. Efter att att statchefen, 
kung Felipe, blir klar med sina möten med partiledarna 10-11 december kommer den 
sittande premiärministern Pedro Sánchez (PSOE) som har flest mandat bakom ryggen 
att förmodligen få kungens uppdrag att försöka bilda en ny regering. Han ska då för 
första gången i Spaniens demokratiska historia försöka bilda en 
koalitionsregering. Redan två dygn efter nyvalet meddelade Pedro Sánchez och Pablo 
Iglesias (Unidas Podemos) att de hade kommit överens om att skapa en 
vänsterkoalition. Efter det tidigare nyvalet i våras lyckades de båda stridstupparna inte 
samsas, vilket ledde fram till det senaste nyvalet. Men nu råder nya tider. Just nu pågår 
intensiva förhandlingar med småpartierna för att försöka få ihop tillräckligt med stöd i 
kongressen. För att Pedro Sánchez ska kunna bli premiärminister måste ledamöterna 
från det katalanska separatistpartiet ERC förmås att lägga ner sina röster vid 
omröstningen i parlamentet. Om det inte lyckas blir det ett nytt nyval i vår. En utförlig 
analys av valresultatet och det politiska spelet på Spanienportalen. 
 
Francos förflyttning väckte extremhögern 
En lång och bitter strid om general Francos sista viloplats har äntligen kunnat begravas. 
Torsdagen den 24 oktober flyttades diktatorns kista med helikopter från 
gravmonumentet i Valle de los Caídos till familjegraven i utkanten av Madrid där 
Francos hustru redan vilade. Förflyttningen av diktatorn skedde mitt under valrörelsen. 
Men i stället för att ge socialisterna bonuspoäng, vilket Pedro Sánchez hoppats, väckte 
händelsen nostalgiska känslor till liv vilket skickligt kunde utnyttjas av extremhögerpartiet 
Vox. Kravaller i Katalonien gav ytterligare skjuts åt Vox då de fick de andra 
högerpartierna att inrikta sina valrörelser helt på den katalanska frågan i stället för att 
tala om ekonomi och annat. Vox dominerade valdebatten och fick 15 procent av 
rösterna. Vox är nu det tredje största partiet i parlamentet. 



Samtal om Spaniens massmedier 
Massmediekrisen är allvarlig i såväl Spanien som i Sverige. I den nya Sydeuropapodden 
går den svenska journalisten Filip Jacobson på djupet i olika ämnen som förenar 
Spanien, Italien och Frankrike. I premiäravsnittet där jag medverkar är det 
massmedierna som diskuteras. Stycket om Spanien startar 31:45 minuter in i 
sändningen. I Sverige har tidningarna dragit in på sin utrikesbevakning och förlitar sig 
numera allt mer på nyhetsbyråerna. Men också lokalbevakningen drabbas av 
massmediekrisen. Senaste offret för krisren är anrika lokaltidningen Östra Småland i 
Kalmar där jag inledde min journalistbana för 34 år sedan (efter de lärorika åren på 
Östra Småland gick jag sedan vidare till Svenska Dagbladet, tv-jobb och Aftonbladet 
innan jag blev korrespondent i Madrid). I sista numret av Östra Småland fick jag äran att 
kommentera Östra Smålands betydelse, intervjun ligger på denna länk. 
 
 
Madrid värd för klimatmöte 
Just nu pågår FN:s stora klimatmöte COP25 i min andra hemstad Madrid dit 
delegationer från världens alla länder kommer. Ingen kan längre förneka 
klimatförändringen som för Spaniens del speciellt hårt slår  mot Medelhavsområdet med 
torka och extremare väder. Den mest kända svenskan som deltar under mötet är förstås 
klimataktivisten Greta Tunberg som trotsade Atlantens oväder för att segla från Amerika 
till Iberiska halvön. Nu finns hon i Madrid där hon hyllas och inspirerar. Gretas 
rörelse ökar trycket på politikerna att agera. I Spanien är hon en hjälte och flera av 
hennes böcker finns nu på spanska. 
 
 
Ny resa till västra Spanien 
I vår finns möjligheten att följa med mig på en ny resa genom västra Spanien. Det blir en 
färd genom det okända Spaniens inland där vi följer romarnas gamla handelsväg som 
kallades Silvervägen. En resa späckad med upplevelser och kunskap, kultur och smaker 
som ger en djup inblick i Spaniens historia, kultur och gastronomi. Resan går 20-26 april 
2020 och arrangeras av Mejt Resor och har precis släppts för bokning. All information 
finns på länken, Häng med! 
 
 
Spaniens kung besökte Kuba 
I mitten av november genomförde den spanske kungen Felipe ett officiellt statsbesök till 
Kuba. I delegationen som leddes av den spanske utrikesministern deltog representanter 
för en stor del av Spaniens storföretag. Besöket bekräftade de starka band som finns 
mellan Spanien och Kuba. Det var också en markering mot USA som försöker hindra 
spanska företag att investera i Kuba. I tidigare nyhetsbrev har jag skrivit om hur USA på 
order av president Donald Trump skärpt de ekonomiska sanktionerna mot Kuba genom 
tillämpningen av den så kallade Helms-Burton-lagen. Utländska företag som köpt 
tidigare exproprierad egendom i Kuba kan till exempel bli stämda i nordamerikansk 
domstol och drabbas av sanktioner. Mer om Kuba på www.kubaportalen.se 
 
 
 



Trotsa Trump och följ med till Kuba 
Från och med den 10 december får flygbolag från USA endast landa i Havanna, efter 
beslut från USA:s president Donald Trump. Därmed skärps den ekonomiska pressen 
mot Kuba ytterligare. Under Barack Obama var förhållandet mellan grannländerna på 
väg att normaliseras och Kuba öppnades för omvärlden. Under de tre år som gått sedan 
Donald Trump tog över makten har relationen mellan de båda grannländerna frusits. De 
skärpta reglerna för flygtrafiken är den sista en av de lättnader som Barack Obama 
införde som rivs upp. Nu råder kallt krig igen. Till skillnad mot Donald Trump har jag 
alltid tyckt att man ska resa till Kuba för att skaffa sig en egen uppfattning om ett land 
som lyckas väcka så starka känslor. Det är genom kontakter, inte isolering, Kuba kan 
öppnas. Därför kommer jag att leda en resa till Kuba igen denna vintersäsong.  Det blir 
en fascinerande resa som ger en unik inblick i ett samhälle som varit både föredöme och 
avskräckande exempel under sextio år. En resa som därmed ger en djup förståelse inte 
bara av Kuba utan också av samtidshistorien. Kubaresan arrangeras av Iventus Travel 
och går 4-17 mars 2020. När jag kan leda nästa Kubaresa går vet ingen. , Häng med! 
 
Historien om den svenska Kubakolonin i ny bok 
Bayateprojektet firar 25 år denna vinter! Vi kan vara nöjda med resultatet, min kubanske 
vän Luis El Estudiante och jag, som från var sitt håll drivit projektet med att bevara 
minnet av den svenska kolonin. Nu finns ett museum i Mella som jag varit med och 
bygga upp och som berättar om den svenska tiden och nu finns det ett stort intresse för 
de svenska rötterna i de gamla svenskbygderna i östra Kuba. Förra året gav jag ut 
min bok om Bayate i Sverige där jag berättar om den svenska kolonins historia. Köp och 
läs! I det nyutgivna praktverket ’Var i all världen’ som sammanfattar alla svenska 
minnesmärken i världen sammanfattar jag historien om den svenska kolonin. Boken är 
utgiven av Riksföreningen Sverigekontakt. Med detta är Bayates historia dokumenterad. 
 
Rapport från mitt skrivbord 
Tack för att du vill ha mitt nyhetsbrev. Efter en intensiv höst där jag tillbringat en stor del 
av min arbetstid i Spanien och bevakade mitt tionde parlamentsval i rad på plats i 
Madrid har det redan blivit advent. Tidigare var det val i Spanien med fyra års intervaller, 
nu har det varit fyra val under fyra år. Jag hoppas verkligen att vi ska slippa ett nytt elfte 
val redan i vår så jag kan få skrivro. För nu är jag tillbaka vid mitt skrivbord igen och 
arbetar med mina bokmanus samtidigt som jag förbereder nya reportageresor och 
ciceronresor. Det blir två resor till Spanien under 2020, två resor som kompletterar 
varandra perfekt. I April går den nya resan till västra Spanien och i september är det 
dags för den stora Spanienresan som går genom norra Spanien för att avslutas i Madrid. 
Resan i september är en toppenresa som gillats och hyllats av alla tidigare resenärer 
och den kommer att läggas ut för bokning den närmaste tiden. Arrangör är Iventus 
Travel. Många trogna läsare har hört av sig och undrat vad som hänt med min nya bok 
om Spaniens historia. Jag hade hoppats att den skulle ligga ute till julhandeln, men 
tekniska problem har gjort att tryckningen dröjer till i början av nästa år vilket förstås 
kommer att göra den ännu mer angelägen och färsk när den äntligen kommer. Men den 
som önskar köpa någon annan bok av mig som julklapp hittar dem på länken. 
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