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Konflikten Katalonien — Spanien allt mer infekterad
Efter en lugn sommar har nu kampen mellan Kataloniens separatister och
centralregeringen i Madrid hettat till. Den katalanska frågan överskuggar allt.
Stämningen blir allt mer infekterad. Nu går det inte en dag utan nya hot och utfästelser.
Den 1 oktober ska folkomröstningen hållas, lovar separatisterna som hoppas att därefter
kunna utropa ett självständigt Katalonien. Centralregeringen har lovat att stoppa den
olagligförklarade omröstningen. Jag har skrivit om utvecklingen tidigare i detta
nyhetsbrev och har regelbundet kommenterat händelseutvecklingen i radio och tv den
senaste tiden. Senast i Aktuellt 5 september. De kommande veckorna ska jag vara i
Madrid och i norra Spanien och följa utvecklingen därifrån, men därefter är jag
Barcelona. Hur det än går med omröstningen så kommer situationen att bli mycket
komplicerad. Följ utvecklingen på www.spanienportalen.se

Terrordådens påverkan på folkomröstningen
Attentaten i Barcelona i mitten av augusti, som från början ledde till enighet och samling,
utnyttjades snart av både separatister och centralister. Från centralregeringen i Madrid
drivs en kampanj som ska få katalanerna att söka trygghet genom att vilja förbli en del
av Spanien. Från obekräftade spanska källor spreds även anklagelser om att de
katalanska myndigheterna misslyckats med att stoppa attentaten. Men samtidigt visade
den katalanska regionalregeringen med sina myndigheter och inte minst den katalanska
självständiga polisen sig vara mycket kompetent i ett svårt läge och lyckades mycket
snabbt gripa och nedkämpa terroristerna. Jag befann mig i Sverige på semester när
attentaten skedde och kunde medverka vid SVT:s extrainsatta sändningar och Aktuellt
samt i radio och olika intervjuer. I Östra Småland ligger en intervju med mig fortfarande
öppen på denna länk: http://www.ostrasmaland.se/kalmar/spanienexpert-fran-kalmarom-terrorn/

Nu är spanska efternamn jämställda
Efter en långdragen debatt och juridisk förhalning kunde slutligen den nya jämställda
namnlagen klubbas igenom i Spanien tack vare att det finns nya möjligheter till majoritet
i parlamentet. Nu är det inte längre faderns namn som automatiskt hamnar först i
namnlängden. Redan för sju år sedan inleddes arbetet med att försöka genomföra en
förändring av den dåvarande Socialistregeringen. Jag skrev då om frågan i en krönika
för Sydsvenskan som finns på denna länk:
https://www.sydsvenskan.se/2010-11-24/ett-efternamn-fran-perfekt-jamstalldhet

Kubaner går mot en höst med val
Under hösten ska kubanerna utse ledamöter till de kommunala, de regionala och det
nationella parlamentet. Till kommunfullmäktigesamlingarna är det numera möjligt för
oberoende kandidater att ställa upp vilket följs med stort intresse. Till de regionala styret
och framför allt till Nationalförsamlingen utses kandidaterna av en kommitté som
kontrolleras av kommunistpartiet. Nationalförsamlingens 600 ledamöter samlas i februari
nästa år då de formellt ska utse statsrådet och ministerrådet. Ordförande i statsrådet blir
automatiskt statschef och regeringschef och har hittills alltid hetat Castro. Den hör
gången har dock Raúl Castro förklarat att han vill lämna posten som statschef
och överlåta det dagliga regeringsarbetet till sin efterträdare. Han sitter dock kvar som
ledare för kommunistpartiet fyra år till, och det är där makten finns. Den kubanska
partitidningen Granma rapporterar om nomineringarna som inleddes den 5
september: http://www.granma.cu/cuba/2017-09-05/inicio-en-toda-cuba-proceso-denominacion-de-candidatos-05-09-2017-00-09-36

Svensk kultur i fokus i Kuba
Från den 5 oktober till den 15 oktober är Sverige temaland för en stor kulturfestival vid
Havannas nya heta kulturscen La Fábrica de Arte Cubano. Detta är något helt nytt för
det kubanska kulturlivet. Det blir utställningar och diskussioner, musik och litteratur av
framför allt yngre svenska kulturarbetare. Samtidigt som Donald Trump försöker frysa
öppningen mot Kuba har EU och Kanada gått åt motsatt riktning och kultursatsningen är
ett resultat av öppningen. Här är länken till La Fabrica: http://www.fac.cu/

Insiktsfullt Kubareportage blev Kim Walls sista
Den svenska journalisten Kim Walls död har berört många svenska journalister. Jag är
en av dem. Med 25 års åldersskillnad tillhörde vi olika generationer frilansjournalister
som arbetar utomlands. Genom åren har jag haft kontakt med många frilansare som läst
min bok om Kuba och velat ha kollegiala tips. Kim Walls var en av dessa hungriga unga
frilansare. Resultatet av hennes resa till Kuba blev ett lysande reportage som blev det
sista hon publicerade. Det är såhär vi ska minnas henne, som en duktig driven
journalist: https://harpers.org/archive/2017/07/the-weekly-package/

Min nya Kubabok recenserad i Dalademokraten
Min nya bok om Kuba lämnade tryckeriet under sommaren och finns nu ute i handeln.
Nu har också de första recensionerna publicerats. Mottagandet har till min glädje varit
fantastiskt. Här är en recension i Dalademokraten som inte är
inlåst: http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/allt-du-vill-veta-om-kuba

Välkommen på boksläpp för nya Kubaboken
Klockan 17.30 den 20 september sker det officiella boksläppet av min nya Kubabok i
Stockholm. I samlingslokalen på Dansmuseet, Drottninggatan 17. Jag kommer att
berätta om Kuba och om den nya boken. Förlaget kommer att bjuda på något gott att
dricka. Prenumeranter av detta nyhetsbrev är mycket välkomna. Hoppas vi
syns, en inbjudan med mer information finns som bilaga i slutet av nyhetsbrevet.
Anmälan görs på svarslänk: http://bit.ly/2vEsa8m

Syns vi på Bokmässan i Göteborg?
Min nya bok kommer också att presenteras i Göteborg. På bokmässan finns jag på plats
i Carlsson Bokförlags monter under eftermiddagen torsdagen 28 september. Fredagen
den 29 september kommer jag att hålla en föreläsning om Kuba vid litteraturfestivalen
på Heden som arrangeras av Leopard och tidningen ETC:s. Klockan 14.30 på Caféscenen. Litteraturfestivalens program är spännande och dessutom gratis att ta del
av. Information på
länken: https://www.etc.se/sites/all/files/atoms/files/2017/09/bokmassan-program_0.pdf

Följ med mig på en färd genom Kubas historia
Sedan fem år tillbaka leder jag en årligt återkommande historisk resa till Kuba. Under
fjorton dagar reser vi genom hela landet och lär känna Kuba på djupet. En av
höjdpunkterna är ett besök till den svenska nybyggarkolonin Bayate strax utanför
Santiago, en annan historisk upplevelse är besöket vid Fidel Castros grav. Resan finns
för bokning på länken: https://accent.svd.se/resor/historiska-kuba-3605.html

Latinamerika väntar i vinter
Sommaren är slut och efter Spanien börjar jag nu ställa in siktet mot Latinamerika i
vinter. Det händer mycket i denna världsdel när Europa har semester. Venezuela
närmar sig ett sammanbrott. I Colombia har en vapenvila slutits mellan regeringen och
den kvarvarande mindre gerillan ELN. I Guatemala skakas regeringen av en
korruptionsskandal där Sverige har haft en viktig roll vid avslöjandet. Mexiko som jag
kommer att besöka redan i november går mot ett händelserikt år med omförhandling av
handelsavtal med USA, gränsbråk med Donald Trump och ett presidentval. Det finns
garanterat mer att berätta om i kommande nyhetsbrev.

På återseende! ¡Hasta pronto!
© THOMAS GUSTAFSSON/TG MEDIA AB

