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Spanjorerna går till nyval i april
Det blir nyval i Spanien den 28 april. Efter att ha misslyckats med att få igenom sin budget fanns
det ingen annan möjlighet för premiärminister Pedro Sánchez (PSOE) än att kasta in
handduken. Motsättningarna mellan högern och vänstern har alltid varit djup i Spanien, men
polariseringen växer nu ytterligare inför valet. Framväxten av det nya nationalistiska
extremhögerpartiet Vox har gjort att Spanien fått ett politiskt landskap som inte skiljer sig från
norra Europa. Det kommer att göra regeringsbildningen besvärlig. Men för den som bevakar
spansk politik och samtidshistoria är valet synnerligen intressant. Det blir det nionde
parlamentsvalet i rad jag kommer att bevaka på plats i Madrid och ett av de mest spännande
och osäkra jag varit med om. Följ min rapportering på nättidskriften Spanienportalen.

Valresultatet mycket osäkert
Som alltid spår spanska opinionsundersökningar mycket skiftande resultat. De flesta visar dock
att Socialistpartiet (PSOE) kommer att bli största parti i kongressen med runt 30 procent av
rösterna. Pedro Sánchez hann visa handlingskraft under sin korta regeringsperiod. PSOE får
också ta emot väljare från vänsterpartiet Podemos. Liberala Ciudadanos ser också ut att göra ett
framgångsrikt val. Opinionsundersökningarna visar att konservativa Partido Popular (PP)
riskerar att bara få runt 15 procent av rösterna. Men opinionen skiftar snabbt och PP brukar växa
ju närmare valet kommer. På Spanienportalen utvecklar jag min analys och skissar upp
möjligheterna för regeringsbildning.

Kataloniens framtid ödesfråga
Efter mindre än ett år med regeringsmakten blev situationen ohållbar för Pedro Sánchez
minoritetsregering efter att katalanerna valt att fälla hans budget. Precis som sin företrädare
Mariano Rajoy blev det den katalanska frågan som ledde till Pedro Sánchez fall. Kataloniens
framtid dominerar och kommer att dominera debatten i Spanien. I mitten av februari inleddes
dessutom rättegångarna mot de tolv katalanska separatistledare som är åtalade för bland annat
uppror mot den spanska staten. En av de åtalade är Oriol Junqueras från katalanska
Vänsterrepublikanerna ERC, han nu står som partiets huvudkandidat i valet till kongressen. Mer
om Katalonien på Spanienportalen.

Unik fotoutställning på nätet om kriget
Den första april är det 80 år sedan inbördeskriget tog slut. Årsdagen uppmärksammas med
artiklar och filmer, utställningar och debatter. Tidningen El País har publicerat en fotoutställning
som visar hur det såg ut på ett antal kända platser i Madrid under kriget och i dag. Utställningen
på El País webb nås på länken

Spanjorerna mest hälsosamma i världen
Den årliga hälsoundersökningen från Bloomberg ger Spanien får högsta betyg av 167 länder
som ingår i studien. Beräkningarna tar hänsyn till en rad olika faktorer som kostvanor, hälsovård,
livslängd och miljö. Det är framför allt den nyttiga spanska medelhavskosten med olivolja i stället
för smör och grädde som säkrar Spaniens placering, viktigt är också en väl fungerande
akutvård. Att dricka rödvin (ett glas men inte mer) i stället för mjölk är också något som anses
positivt för hälsan. Här finns Bloomberg Healthiest Country Index

Kubas nya konstitution ska rädda revolutionen
Vid årsskiftet var det 60 år sedan Fidel Castro tog över makten i Kuba. Snart är alla
revolutionärer från den gamla generationen avlidna. För att garantera en fortsättning har
regimen arbetat fram en ny konstitution som slutligen också kubanerna fick rösta på i slutet av
februari. I den nya konstitutionen fördelas makten ytterligare jämfört med i dag vilket innebär ett
ledarskap som inte kräver en stark karismatisk ledare. Den kubanska regimen vill förbereda
Kuba inför ett framtida generationsskifte utan Raúl Castro som partiledare. Kommunistpartiet
behåller sin centrala roll i det kubanska styret. Samtidigt som lagstiftningen träder i kraft får
också den så kallade socialistiska blandekonomin en legal status. Mer om Kuba
på www.kubaportalen.se

Historien om svenska sockermiljonärer i Kuba
I nummer 2 av tidskriften Populär historia som ligger ute i handeln skriver jag om den svenska
nybyggarkolonin Bytate som fanns i Kuba för hundra år sedan. Den som vill ta del av hela
historien kan läsa min bok om Bayate. Mer om tidningen på länken https://popularhistoria.se/ompopular-historia/kunglig-karlek-eslovsgotik-och-sockermiljonarer-pa-kuba

Rapport från mitt skrivbord
Tack för att du vill ha mitt nyhetsbrev. Det har nu gått fem år sedan jag skickade ut mitt första
Nyhetsbrev i denna form. Det har hänt en hel del, och brevet når nu flera tusen läsare. Numera
håller jag notiserna i nyhetsbrevet kortfattade för att i stället lägga ut längre versioner
på nättidskriften Spanienportalen. Vintern har varit hektiskt för mitt författarskap där arbetet med
min nya bok om Spaniens historia nu närmar sig målgång. Det har alltså varit mycket fokus på
Spanien sista tiden. Men i januari hade jag ännu en gång förmånen att som ciceron få leda en
fullbokad kunskapsresa genom Mexiko. Trots mycket positiv respons från resenärerna kommer
dock Mexiko att tvingas stå över nästa vinter, i stället kommer jag då att leda en helt ny
kunskapsresa till Sydamerika. Avgång i mitten av januari 2020. Mer om denna fantastiska resa i
ett kommande nyhetsbrev.
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