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Ingen vill släppa fram någon annan 
Spanien befinner sig i en allvarlig politisk kris. Två parlamentsval har genomförts på kort 
tid och ännu har inte politikerna lyckats utse en ny regering. Risken för att ett tredje val 
måste hållas är stor. Om ingen regering har presenterats och fått stöd i parlamentet före 
den 31 oktober upplöses parlamentet automatiskt och spanjorerna kallas till nyval. Det 
finns förstås fortfarande en teoretisk möjlighet att hitta en lösning. Men det kräver 
förhandling och kompromisser vilket ledarna för de största partierna är oförmögna till. 
Mariano Rajoy, ledare för konservativa Partido Popular och Pedro Sánchez, ledare för 
det socialdemokratiska Socialistpartiet PSOE, avskyr varandra. Båda har efter de två val 
som hållits hittills förökt bilda regering men misslyckats genom att de blockerar 
varandra. Men i stället för att inse att de gjort sitt vägrar de att låta andra mer 
kompromissvilliga krafter ta över. De biter sig kvar. Tiden går. Inget händer. Följ 
utvecklingen på www.spanienportalen.se 
 
Regeringskrisens Spanien 
Som utrikesjournalist är det förstås spännande att försöka analysera utvecklingen. Aldrig 
tidigare under de drygt trettio år som jag har följt spansk politik har jag varit med om 
något liknande. Men för den vanliga spanjorern är situationen allvarligt frustrerande. 
Under snart tio månader har Spanien saknat en riktig regering. Den tidigare 
premiärministern Mariano Rajoy är tillförordnad vilket innebär att ingen budget kan 
läggas och inga lagar stiftas. Det ironiska är att ekonomin går bra. Om man är cynisk, 
vilket många spanjorer nu börjar bli, så visar detta enligt dem som misstror politikernas 
förmåga, att ekonomin mår bäst utan fifflande politiker. Under sommaren har jag vid ett 
flertal tillfällen diskuterat den komplicerade situationen i svensk tv och radio och jag får 
säkerligen anledning att återkomma. Här är länken till ett av 
inslagen. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/747794?programid=1637 



Nyval under julruschen? 
Inom Socialistpartiet PSOE och vänsterkoalitionen Unidos Podemos pågår just nu ett 
intensivt arbete med att försöka skapa en gemensam vänsterregering. Bakom initiativet 
står ledaren för Socialistpartiet Pedro Sánchez. När detta skrivs är alltså möjligheterna 
för att det kan finnas en regering i slutet av oktober inte  uttömda. Men Pedro Sánchez 
har redan misslyckats en gång, i våras, och möjligheterna ser inte bättre ut denna gång. 
Dessutom pågår en maktstrid inom Socialistpartiet som hotar hans ställning och som 
kan mynna ut i en extra partikongress för PSOE redan i oktober. Det troligaste 
alternativet är alltså att parlamentet blir upplöst den sista oktober och att nyval utlyses 
ännu en gång. Valet ska då enligt de regler som styr egentligen hållas den 25 
december, på juldagen. Fast valet kan tidigareläggas en vecka till den 18 december, 
men då måste ledamöterna kunna enas om detta. Om det blir nyval kommer det att bli 
det tredje parlamentsvalet på ett år och mitt i julruschen vilket med stor säkerhet innebär 
ett lågt valdeltagande. På inrikesministeriet i Madrid kan man läsa exakta siffror om det 
senaste valet den 26 juni. http://www.interior.gob.es/es/informacion-electoral 
 
 
Korruption och kris fick tjuren att blöda 
Resultatet i den senaste omröstningen i kongressen där Mariano Rajoy inte fick 
tillräckligt stöd för att fortsätta regera var väntat av alla utom Mariano Rajoy. Fyra års 
nedskärningar men framför allt alla allvarliga korruptionsskandaler inom regeringspartiet 
gör att oppositionen inte kan tänka sig att släpa fram Mariano Rajoy för ytterligare en 
regeringsperiod.  Partido Populars inställning, att alla andra partier ska lägga ner sina 
röster för att stödja dem då de är största partiet, samtidigt som de tidigare inte ville lägga 
ner sina röster för att stödja den mittenregering som förlorade omröstningen i våras men 
som faktiskt bättre speglade valmanskårens opinion, visar att det kommer att bli mycket 
komplicerat att skapa en regeringsmajoritet även om det blir ett nyval i jul. Spanien är en 
ung demokrati. Motsättningarna mellan vänstern och högern djup. I min senaste bok om 
Spanien som har titeln ”Den blödande tjuren-Krisens Spanien 40 år efter Franco” ger jag 
en bakgrund och förklaring till det som sker, mer om boken i denna 
recension: http://www.dalademokraten.se/kultur/bocker/sadan-ar-kapitalismen-4 
 

Baskerna och galicierna visar vägen 
Den senaste tiden har jag tillbringat mycket tid i norra Spanien. Speciellt Baskien har en 
speciell plats i mitt hjärta och jag har flera anledningar att återkomma till detta historiska 
landskap i mitt nästa nyhetsbrev. Denna höst tillbringar jag flera veckor i norra Spanien. 
Just nu när detta skrivs är alla spanska nyhetsmedier upptagna med att följa om vad 
som händer i Baskien och i Galicien där det är regionalval den 25 september. Det är två 
viktiga regionalval som kommer att visa hur stort stöd separatisterna har i Baskien och 
hur starka Partido Popular är i Galicien. Valet kommer säkert också att visa att baskerna 
kan något spanjorerna ännu inte behärskar — kompromissa. På Spanienportalen finns 
en guide till Baskien som jag hoppas lockar någon att resa 
dit. http://www.spanienportalen.se/index.php?page=guide-till-baskien 
 
 



Turismen går mot nya rekord 
Den senaste tiden har den spanska turistnäringen genomgått en boom där nya 
besöksrekord avlöser varandra. En förklaring är förstås att många nordeuropeer nu 
väljer att fira solsemestern i Spanien i ställer för i oroliga militärdiktaturer som Thailand, 
Turkiet och Egypten. Spanien är ett tryggt och prisvärt EU-land. En annan förklaring är 
att Spanien utöver sol och bad också erbjuder kultur, gastronomi och historia. Det är 
svårt att hitta ett land som kan konkurrera med Spanien. Det är just därför jag tillbringat 
en stor del av mitt vuxna liv här och då framför allt i Madrid. I en intervjuartikel i 
Expressen, som publicerades i somras och som nu ligger på nätet, förklarar jag varför 
man ska åka till Madrid: www.expressen.se/allt-om-resor/resmal/europa/guide-till-
madrid-njut-av-snalla-storstaden/ 
 
 
Kuba betalar av sin skuld till Sverige 
Under närmare 30 år har Kuba struntat i att betala sin mångmiljonskuld till Sverige. Efter 
många och långa förhandlingar kunde dock ett avtal mellan Kuba och Sverige 
undertecknas i slutet av juni 2016. I avtalet förbinder sig Kuba att betala motsvarande 
613 miljoner kronor under 18 år och får samtidigt räntor och dröjsmålsräntor på 
sammanlant 1650 miljoner kronor avskrivna. Sverige är ett av flera EU-länder som Kuba 
är skyldig stora belopp. Skulderna till Sverige kommer från exportkrediter. Mer på denna 
länk: http://www.swedenabroad.com/svSE/Ambassader/Havanna/Aktuellt/Nyheter/Avtal-
om-aterbetalning-av-Kubas-skuld-till-Sverige--sys/ 
  

Fidel vägar att ge upp sin kamp 
När Fidel Castro fyllde 90 år den 13 augusti i somras väckte det uppmärkamhet och han 
firades såväl i Kuba som i omvärlden. Själv passade han på att skriva ett långt tackbrev 
där han berättade lite om sitt liv och analyserade den kubanska revolutionen, texten där 
han förklarar varför han inte vill ge upp sin kamp publicerades i partitidningen Granma 
på hans födelsedag och den engelska versionen ligger på denna länk. 
 

Raúl Castro öppnar internet 
Arbetet med att uppfylla Raúl Castros löfte om att öka tillgången till internt i Kuba 
fortsätter. Den senaste satsningen är att installera wifi (trådlös internet) på Havannas 
stora promenadstråk strandpromenaden Malecón. Sedan i somras finns trådlös internet 
på fem platser utomhus i Havanna och även några utvalda städer. Men det är förstås en 
kontrollerad tillgång. Registrering för att köpa en anslutningskod krävs och en timmas 
surfande kostar två dollar, flera dagslöner för den som endast har kubansk lön. 
Hastigheten är också så besvärligt så låg att det inte räcker för högupplösta bilder eller 
filmer. Samtidigt fortsätter genomförandet av de andra av Raúl Castro utlovade 
ekonomiska reformerna. Det som väckt störst uppmärksamhet utomlands är de nya 
flyglinjerna som öppnas mellan Kuba och USA. Det blir garanterat mer om de 
ekonomiska förändringarna i nästa nyhetsbrev, följ också händelseutvecklingen 
på www.kubaportalen.se 
 



Chans att följa med mig till Kuba 
I vinter kommer jag ännu en gång vara färdledare för en historisk resa till Kuba. Resan 
som går i februari 2017 släpptes strax före sommaren och är fullbokad. Nu har det blivit 
klart att det också blir en andra avgång i mars. Resan arrangeras av specialresebyrån 
Iventus i samarbete med SvD accent. Under resan där jag är med hela tiden lär vi känna 
det riktiga Kuba. Tack vare att resebyrån varit ute i god tid och samarbetar med en 
väletablerad agent på plats har vi fått rum på de klassiska hotellen och bord på de bästa 
restaurangerna vilket gör detta till den bästa Kubaresan som finns på den svenska 
marknaden. Mer info om resan finns på: https://accent.svd.se/resor/historiska-kuba.html 
 
Äntligen fred i Colombia 
Måndagen den 26 september undertecknas fredsavtalet mellan den colombianska 
regeringen och FARC-gerillan. Den 2 oktober går sedan colombianerna till en 
folkomröstning som avgör om avtalet ska godkännas. Enligt opinionsundersökningarna 
leder ja-sidan, men det finns också ett massivt motstånd från kritiker som anser att 
avtalet om försoning innehåller för stora eftergifter mot gerillan. Men hur det än går i 
omröstningen så är det äntligen fred och gerillans medlemmar har fått en möjlighet att 
återgå till civilt liv. Förhandlingarna mellan den colombianska gerillan och FARC har 
pågått under flera år i Havanna med Kuba och Norge som medlare. Jag har varit mycket 
i Colombia som är en fascinerande land fyllt av den magiska realism som Gabriel García 
Márquez fångat i sina romaner.  Sedan flera år tillbaka är Colombia ett säkert land att 
besöka. I samband med att de första stegen mot fred togs gjorde jag en reportageresa 
till konfliktzonerna för att berätta om situationen där och den möjliga freden. 
Reportageserien ligger som pdf på min företagssida: http://tg-
media.se/reportage_colombia.php 
 
Latinamerika går sakta framåt 
I Nicaragua hålls ett val den 6 november där Daniel Ortega och hans hustru Rosario 
Murillo kommer att stärka sitt allt mer autoritära grepp om landet. I Brasilien har Dilma 
Rousseff tvingats lämna makten och riskerar straff för maktmissbruk och nu riskerar 
också den tidigare presidenten Lula att ställas inför rätta. Den politiska krisen och den 
ekonomiska nedgången har drabbat brasilianarna. Jo, det har skrivits och rapporterats 
mycket negativt om Brasilien den senaste tiden, det har funnits många journalister i 
landet och de måste sysselsättas. Men man kan inte bortse från att Brasilien faktiskt 
lyckades arrangera ett stort OS. De erfarenheter detta gav kommer landet att kunna rida 
på långe. Trots alla bakslag och negativa nyheter så går också övriga Latinamerika 
sakta framåt. Fattigdomen minskar. Medelklassen växer. Det är fred och demokratin 
stärks. En bra ingång till Latinamerika får man i den nyligen avlidne latinamerikanske 
författaren Eduardo Galeanos verk Latinamerikas öppna ådror (Las venas abiertas de 
América Latina) som kom ut på svenska för 40 år sedan. Ett referensverk för alla som 
vill förstå Latinamerika. Ett jubileum att uppmärksamma.  
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