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Katalanska separatister utlyser folkomröstning 
Den 1 oktober ska katalanerna hålla en folkomröstning om Kataloniens framtid. 
Det lovar den katalanska regionalpresidenten Carles Puigdemont. Frågan som ska 
besvaras är: "Vill du att Katalonien ska vara en självständig stat, i form av en republik?" 
Kataloniens regionalregering Generalitat har under en längre tid förberett 
en bindande folkomröstning som ska avgöra Kataloniens framtid. Centralregeringen i 
Madrid hotar att använda alla medel som krävs för att hindra en folkomröstning från att 
genomföras. Läget är alltså spänt, och kommer att bli ännu värre efter sommaren. Aldrig 
tidigare under de år som jag har följt och rapporterat om utvecklingen i Katalonien har 
läget varit lika komplicerat som nu. Drivande kraft bakom folkomröstningen är 
organisationen Assemblea Catalonia (ANC) som finns på 
adressen http://www.catalanassembly.org/en/ 
 
Socialistpartiet PSOE går åt vänster med nygammal ledare 
Medlemmarna i det spanska Socialistpartiet PSOE trotsade partiledningens linje och 
valde Pedro Sánchez till ny partiledare vid primärvalet i slutet av maj. Av de tre 
kandidater som deklarerade sitt intresse att bli ny ledare för PSOE blev det alltså den 
tidigare utmanövrerade partiledaren Pedro Sánchez som med över femtio procent av 
partimedlemmarnas röster fick förtroendet att leda partiet. Den stora förloraren är den 
andalusiska regionalpresidenten Susana Díaz som var partiledningens kandidat. Hon 
ansågs given att ta över det splittrade partiet och valresultatet kan därför ses som ett 
stort nederlag för både henne och partiledningen. Partiets gräsrötter kunde inte förlåta 
partiets styrelse för att de släppt fram Mariano Rajoy för ytterligare en regeringsperiod. 
Risken för regeringskris har blivit större då PSOE med den nya partiledaren närmar sig 
vänsteralliansen Unidos Podemos. Formellt utses Pedro Sánchez till partiledaren vid 
partikongressen som hålls 16-19 juni då även en helt ny partiledning kommer att 
väljas. Här finns mer om kongressen: www.psoe.es/39congresopsoe/ 
 
 



Real Madrid spanska mästare igen 
Real Madrids vinst över Málaga gav laget ett ointagligt försprång som gjorde att de 
vann den spanska fotbollsligan La Liga redan söndagen den 21 maj. Rivalen FC 
Barcelona hade inte en chans trots alla miljoner euro det katalanska laget fått från Qatar 
Airways, ett sponsorsamarbete som väckt hård kritik. Intresset för La Liga är enormt 
långt utanför Spaniens gränser då den av många anses vara världens bästa nationella 
liga för professionell fotboll. Som traditionen kräver firade Madrids fans sina hjältar 
genom att festa vid Cibeles-fontänen mitt i stan. Mer om Real Madrid på deras 
hemsida http://www.realmadrid.com/en 
  
Strejk på spanska ambassaden i Stockholm 
Sedan den 13 juni strejkar den lokalanställda personalen vid Spaniens 
utlandsmyndigheter i Sverige i protest mot arbetsvillkor och uteblivna löneökningar 
sedan 2008. Vid den djupa krisen som Spanien då drabbades av frystes lönerna och har 
därefter inte rörts. Mer information från de strejkande finns på ett internt 
informationsblad som publiceras på  www.spanienportalen.se 
  
 Striden om Francos grav har flammat upp 
Den spanska kongressen röstade med överväldigad majoritet ”ja” till förslaget om att 
flytta general Francos kvarlevor från Valle de los Caídos till en privat begravningsplats. 
Förslaget är dock icke-bindande och det blir nu den konservativa regeringen som måste 
ta initiativet i frågan vilket betyder att det dröjer. Av de 198 ledamöter som röstade ja till 
förslaget om en förflyttning av diktatorn kom ingen ja-röst från Partido Popular. General 
Francos grav har länge varit en infekterad fråga, redan för fem år sedan skrev jag en 
krönika om Valle de los Caídos som fortfarande är aktuell: 
https://www.sydsvenskan.se/2012-07-23/offren-far-ingen-ro-i-bodelns-temapark 
 
Följ med mig till Spanien i september 
Fortfarande finns chansen att följa med mig på en historisk resa till Spanien i 6-16 
september. Under resan kommer vi naturligtvis att besöka Valle de Los Caídos och få 
hela historien bakom den omdebatterade minnesplatsen. Under elva dagar blir det 
historia och samhälle, läcker mat och gott vin, hisnande kulturupplevelser och 
spännande konst på denna resa som är speciellt framtagen för SvD 
accent: https://accent.svd.se/resor/spanien-en-fard-genom-historien-3557.html 
  
USA mot ny Kubapolitik med Trump 
Under senare tid har uppgifter cirkulerat om att USA:s president Donald Trump är på 
väg att förändra USA:s Kubapolitik, den nya politiken innebär hårdare krav på Kuba och 
en skärpning av  flera av lättnaderna i relationen som genomfördes av Barack Obama. 
Följ utvecklingen på www.kubaportalen.se 
 
Kubanska Bayategruppen till konstmässan i Santa Fe 
Den för Sverige högintressanta Bayategruppen är inbjudna till den stora 
konstmässan The International Folk Art Market i Santa Fe, USA, den 14-16 
juli https://www.folkartalliance.org/artist/luis-joaquin-rodriguez-arias-and-luis-el-
estudiante-rodriguez/ 



Följ med mig till den svenska nybyggarkolonin i Kuba 
Sedan fem år tillbaka leder jag en årligt återkommande historisk resa till Kuba 
som har visat sig vara mycket uppskattad av resenärerna. Under fjorton dagar reser vi 
genom hela landet och upplever alla miljöer. En av höjdpunkterna är ett besök till den 
svenska nybyggarkolonin Bayate strax utanför Santiago, en annan på flera sätt historisk 
upplevelse är besöket vid Fidel Castros grav. Resan genomförs av Iventus Travel i 
samarbete med SvD Accent och ligger nu ute för 
bokning https://accent.svd.se/resor/historiska-kuba-3605.html 
 
 
Föreläsning om Mexiko och Kuba i Stockholm 
Torsdagen den 15 juni håller jag två föreläsningar under en resemässa i Stockholm. Du 
är hjärtligt välkommen. Föreläsningen om Mexiko hålls med anledning av att jag leder en 
historisk resa dit under januari 2018. Den andra föreläsningen handlar om 
Kuba. Arrangör för resemässan är Iventus Travel som är Sverige största och mest 
erfarna arrangör av rundresor till Kuba med ett tiotal avgångar under kommande vinter. 
Föreläsningarna är gratis, men föranmälan krävs. Information och anmälan på 
länken: https://www.iventustravel.se/foredrag-om-kuba-och-andra-vinterdestinationer 
 
Nya Kubaboken blir sommarläsning 
Snart är Kubaboken här. Just nu trycks boken vilket tar tid då det är många sidor och 
bilder i färg och den ska vara inbunden. Intresset är stort och många läsare har hört av 
sig och undrat när boken kommer. Den beräknas komma ut i handeln månadsskiftet juni 
juli. Presentation sker under augusti i Stockholm och vid bokmässan i 
Göteborg. http://www.bokus.com/bok/9789173318181/kuba/ 
  
 Sommaren är här - Trevlig semester 
Detta nyhetsbrev skrev jag i Málaga och skickar det från Sverige. Det har blivit dags att 
byta spansk sommarhetta mot svensk sommar med växlande molnighet och skrivro i 
min skrivstuga på Värmdö. Manusarbete till en ny bok väntar men också semester. 
Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av sommaren, då med mer fokus på Latinamerika och 
Kuba. Med det önskar jag en trevlig sommar var du än befinner dig. 
 
 
På återseende!  ¡Hasta pronto! 
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