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Terrororganisationen ETA upphör  
Den baskiska terrorist och separatistorganisationen ETA är på väg att upplösas. Redan i 
maj 2018 ska organisationen försvinna enligt ett pressuttalande från ETA där en ursäkt 
också framförs för det lidande terrorn orsakat civila. Enligt uppgifter är det fredsmäklare 
från Norge och Schweiz som lett förhandlingarna. Efter 856 mord, 90 kidnappningar och 
över 700 bombattentat med tusentals skadade är det nu alltså äntligen slut med 
ETA.  Som korrespondent i Spanien följde och rapporterade jag under många år om 
ETA:s terror. Under en period briserade bomber var och varannan dag i Madrid och 
Baskien och jag har vid flera tillfällen rapporterat direkt från attentatsplatser. Nyheten om 
att ETA upphör är en stor befrielse som tas emot med stor lättnad i Spanien och framför 
allt i Baskien. Men det finns också drabbade som inte kan förlåta ETA. Historien är 
mörk. Det som från början var en frihetsrörelse som föddes i motståndet mot en diktatur 
övergick snart till att bli en terrroriströrelse som ägnade sig åt mord, kidnappningar, hot 
och utpressning. Terrorn blev värre efter att diktauren fallit, de flesta mord (829) 
genomfördes efter att general Franco avlidit 1975. Slutligen var det effektiv 
polisbekämpning, samarbete med fransk polis och krossandet av organisationens 
infrastruktur och ekonomi som ledde till att ETA föll sönder. Men viktigast för ETA:s 
kollaps var samhällets utveckling. När det folkliga stödet försvann insåg till slut också 
ETA:s medlemmar att deras våldsamma metoder var omoderna och inte längre ledde 
någon stans. Drygt trehundra ETA-terrorister sitter i dag i fängelse runt om i Spanien. 
Som mest har de varit drygt 500. De flesta av dem är dömda till långa fängelsetraff för 
mord. Följ utvecklingen och se fler nyheter på www.spanienportalen.se 
 



Klockan klämtar för Katalonien 
Massiva demonstrationer med hundratusentals deltagare genomfördes den 15 april i 
Barcelona i protest mot att katalanska separatister sitter häktade i Spanien. När en tysk 
domstol tidigare släppte den avsatte tidigare regionalpresidenten Carles Puigdemont var 
det ett stort bakslag för den spanska centralregeringen då det visade att Tyskland 
avvisar den spanska anklagelsen om att han gjort sig skyldig till revolt och uppror mot 
staten. Men i Spanien förbereder riksåklagaren de åtal han vill rikta mot nio 
brottsmisstänkta katalanska separatister som är häktade i Spanien. Den spanska 
centralregeringen med premiärminister Mariano Rajoy i spetsen har valt att inte försöka 
finna en politisk förhandlingslösning av krisen. EU länder uppmanas att gripa och sända 
tillbaka katalanska politiker på flykt för att ställa dem inför rätta i Spanien. Genom att alla 
politiska ledare är gripna eller ulandsflykt kan ingen katalansk regionalregering utses. 
Samtidigt är tiden på väg att rinna ut. Om inte det katalanska parlamentet, där 
separatisterna har majoritet, kan få fram en regionalregering före den 23 maj upplöses 
parlamentet och det blir automatiskt nyval den 15 juli. Under ett  välbesökt 
lunchseminarium som hölls på ABF i Stockholm under onsdagen den 25 april 
diskuterade jag utvecklingen i Katalonien tillsammans med Ove Bring, professor och 
folkrättsexpert. Samtalsledare var Carl Tham. Mer information finns på denna länk. 
 
PP:s framtidslöfte avslöjad fifflare 
Madrids regionalpresident Cristina Cifuentes har avgått. Hon sågs tidigare som en stor 
tillgång för konservativa Partido Popular (PP). Till och med möjlig som framtida 
partiledare. Men nu är hennes chanser att kunna efterträda Mariano Rajoy krossade. 
Det började med att pressen avslöjade att hennes Masterexamen var förfalskad. 
Men  det som blev droppen var hennes snatteri av skönhetskrämer från ett varuhus. 
Händelsen som inträffade redan för sju år sedan avslöjades av Tidningen OK Diario den 
25 april. På en vide som tidningen publicerade och som tagits  av en säkerhetskamera 
ser man hur en väktare tvingar Cifuentes att plocka fram de slutna varorna ur sin 
handväska. Först förnekar hon stölden men går slutligen med på att betala. Men nu 
råder andra tider. Borgerliga Madrid har alltid varit ett start fäste för PP. Men nu visar 
nya opinionsmätningar att PP faller i förtroende och att Madrid borgerliga väljare nu går 
till liberala Ciudadanos. Här är videon som fällde 
Cifuentes: https://okdiario.com/espana/2018/04/25/cristina-cifuentes-pillan-robando-
llevan-cuarto-lo-niega-intervienen-botes-termina-pagando-2177006 
 
Kuba har fått en ny president 
För första gången sedan revolutionen heter landets regeringschef inte Castro i 
efternamn. Efter tio år som statschef lämnade Raúl Castro presidentposten och hans 
förste vice president Miguel Díaz-Canel tog över ansvaret för den verkställande makten 
som statschef och regeringschef. Kuba står inför en rad nya utmaningar den närmaste 
tiden vilket kräver ny energi. En stagnerad ekonomi, en omvälvande valutareform, 
minskat stöd från Venezuela, en negativ befolkningsutveckling och framför allt 
utmaningen att ge landets ungdomar en framtidstro. I flera medier kommenterade jag 
maktskiftet, bland annat i TV4 Nyhetsmorgon, inslaget finns på 
länken. https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/3967462 
 



Ny ledare, men de gamla finns kvar 
I mitt förra nyhetsbrev skrev jag om det väntade presidentskiftet i Kuba, och länkade 
också till en en analys som finns på denna länk. Ett generationsskifte har alltså inletts 
och därmed kommer det att röras om i grytan. Men maktskiftet kommer förstås att ske i 
sakta takt. Utrikesminister Bruno Rodríguez som tillhör den nya generationen blev till 
exempel inte befordrad till vicepresident i Statsrådet. En annan markering som visar att 
den gamla generationen behåller sitt grepp var att till förste vicepresident utsågs 
partibyråkraten Salvador Valdés Mesa, född 1945. Att Raúl Castro nu lämnar uppgiften 
som statschef och regeringschef innebär alltså inte att Raúl Castro släpper makten. Han 
kommer att finnas kvar som partiledare och se till att revolutionens principer inte 
överges. Raúl Castro, och den inre cirkel med gamla revolutionskamrater som Raúl 
Castro samlat runt sig, kommer inte att släppa kontrollen så länge de lever. Raúl Castro 
är kommunistpartiets ledare under fyra år till och det är där den politiska makten finns. 
Och framför allt, han kontrollerar också militären. En bakgrund till vad som sker ger jag i 
den femte utgåvan av min bok om Kuba som kom ut i höstas. Följ utvecklingen och läs 
ner nyheter på www.kubaportalen.se 
 
Stöd Bayate-projektet och köp en bok 
Min nya bok om den svenska kolonin i Kuba som jag berättade om i förra nyhetsbrevet 
finns nu ute i handeln där den till min glädje fått ett mycket gott mottagande. Boken säljs 
av alla nätbokhandlare men kan också köpas direkt på förlaget som finns på länken. I 
dagarna blev det också klart att nätjätten Amazon säljer boken i USA, vilket gör att 
svenskamerikaner som har anfäder med anknytning till Bayate kan få tag i boken där på 
denna länk. Mitt arbete med att gräva fram historien om Bayate har pågått under många 
år vid sidan av mitt ordinarie arbete. Nu när boken är klar har det blivit dags att utveckla 
projektet med ett museum och ett fritidshem som finns i den gamla svenskbyden i Kuba. 
Genom att köpa boken stöder du projektets fortsättning då en stor de av vinsten går till 
projektet, mer info finns på Bayatesällskapets sida. www.kubaportalen.se/bayate 
 
Samtal om Karibien och Kuba 
Karibien har alltid haft en speciell lockelse för mig ända sedan jag i min 
ungdom  arbetade som styrman och kock på en yacht som kryssade runt mellan öarna. 
Så ofta jag kunnat har jag återvänt till denna del av världen och jag försöker följa vad 
som händer. Det är därför roligt att det numera finns en svensk radiostation, Karibien i 
dag, som rapporterar om den karibiska övärlden.  I en radiointervju för Karibien i dag 
som sändes för en vecka sedan samtalar jag om Karibien och Kuba i synnerhet, 
intervjun ligger nu på denna länk. http://www.karibien-idag.com/wp-
content/uploads/Arkivet/Thomas_Kuba.mp3 
 
Mexiko har hamnat i fokus 
Mexiko är i världens fokus. Den 1 juli väljer mexikanerna en ny president och liksom de 
senaste valen kommer jag också denna gång att finnas på plats i Mexiko City för att följa 
och rapportera. Nu är kandidaterna utsedda och kampanjerna inledd. Blir det 
favorittippade vänsterkandidaten Andrés Manuel López Obrador från sin egna 
partibildning MORENA som vinner denna den tredje gången han ställer upp, eller lyckas 
maktpartiet PRI:s kandidat José Antonio Meade behålla greppet om makten för PRI, 



eller blir det den 39-årige Ricardo Anaya från högerpartiet PAN som vinner eller blir det, 
mindre troligt, Margarita Zavala som är hustru till den tidigare hörpresidenten Felipe 
Calderon och som nu ställer upp som oberoende kandidat som vinner och blir Mexikos 
första kvinnliga president. I Mexiko har presidenten mycket stor makt och därmed avgör 
valet framtiden för de kommande sex åren. Andra faktorer som sätter fokus på Mexiko 
är förstås  relationen mellan USA och Mexiko,  kommer Donald Trump verkligen att 
bygga sin utlovade mur? Och hur ser utvecklingen ut i narkotikakriget som rasar mellan 
narkotikakartellerna i norra Mexiko.  Men den stora frågan är, kanske, vem som vinner 
när Sverige möter Mexiko i fotbolls-VM den 27 juni.  
 
Följ med mig till Mexiko i vinter! 
Jag har alltid varit fascinerad av Mexiko, detta väldiga mestisland dit jag återkommer så 
ofta jag har en chans. Här finns de skarpa färgerna. Den gripande historien. 
Kontrastfyllda vardagen. Smakrika maten. Passionerna. I Mexiko finns inget som är 
lagom. Som en utveckling av min verksamhet som föreläsare leder jag numera några 
kulturhistoriska resor om året till den spansktalande världen. Det är nu klart att jag ska 
leda två resor genom Mexiko i vinter. Det blir en unik och fantastisk färd genom hela 
Mexiko som är späckad med upplevelser. Det är en resa med guldkant där allt 
ingår. Resan arrangeras av resebyrån Iventus Travel och är speciellt framtagen för SvD 
accent. Första avgång blir den 21 november med hemkomst den 6 dec 2018 och denna 
resa har precis lagts ut för bokning. Det blir också en andra avgång den 23 januari med 
hemkomst den 7 februari 2019. Häng med! För info om resans upplägg se 
länken.  https://www.iventustravel.se/svdmexiko 
  

 

© THOMAS GUSTAFSSON/TG MEDIA AB 

Skickat 27 maj 2018  


