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Vägen mot Kataloniens separation nu inledd
Separatisterna vann regionalvalet i Katalonien den 27 september, men det blev en
seger med en bitter eftersmak. De två separatistpartierna Junts pel Sí och CUP fick
tillsammans egen majoritet i parlamentet men de fick bara 47 procent av rösterna vilket
betyder att valresultatet, om det hade varit en folkomröstning, hade varit ett nej till
självständighet. Men trots att resultatet inte riktigt blev som separatisterna hoppats har
ändå vägen mot utropandet av den självständiga republiken Katalonien inletts. Den 27
oktober offentliggjorde separatisterna en överenskommelse i det katalanska parlamentet
om att inleda utbrytningen från Spanien. Det enda vi vet nu är att inget är säkert för
Katalonien. Händelseutvecklingen analyseras utförligt på www.spanienportalen.se

Parlamentsval inleder julfirandet i Spanien
I det senaste nyhetsbrevet skrev jag om det kommande spanska parlamentsvalet och
gissade då att valet skulle hållas först i slutet av december. Det visade sig stämma. Nu
är den 20 december officiellt utlyst till valdag. I Spanien är det premiärministern som
bestämmer när valet ska hållas. Premiärminister Mariano Rajoy hoppas vinna röster på
att skjuta fram valet till slutet av året. I slutet av december har den spanska ekonomin
hunnit återhämta sig ytterligare och då har också arbetslösheten sjunkit tack vare alla
projektanställningar inför julen. Det blir det sjunde parlamentsvalet i rad som jag bevakar
på plats i Madrid och detta är det mest spännande. Det tidigare tvåpartisystemet är
sönderslaget. Det finns nu fyra partier som slåss om makten. Valet tvingar därför fram
kompromisser. Vem ska regera. Vem går samman med vem? Samtidigt har också
valresultatet stor betydelse för utvecklingen i Katalonien. Partido Popular satsar nu all
kraft på att utmåla sig som det enda regeringsalternativet som kan klara Spaniens
ekonomi. Den stora frågan är om PP ska lyckas få väljarna att glömma partiets
korruptionsskandaler och välja ekonomin. Så här skrev jag när skandalerna briserade:

www.sydsvenskan.se/varlden/en-korrupt-politik/

Nu ska atombombsdramat äntligen få ett slut
Det tog ett halvt sekel, men nu har äntligen USA lovat att forsla bort radioaktiv jord från
det område som bombades av amerikanska kärnvapen vid en olycka januari 1966. Den
17 oktober undertecknade Spanien och USA ett avtal i samband med den amerikanske
statssekreteraren John Kerrys besök i Madrid. Saneringen beräknas kosta 640 miljoner
euro då det radioaktiva området som ska saneras är runt 50.000 kvadratmeter stort. Min
gamla kollega från Aftonbladet, världsreportern Staffan Heimerson som vid tiden för
dramat var stationerad i Madrid, skrev för några år sedan en rolig artikel om bomberna
som föll över Palomares: www.aftonbladet.se/resa/article11612693.ab

Francos skapar konflikt 40 år efter sin död
Den 20 november är det 40 år sedan general Francisco Franco dog. Strax norr om
Madrid ligger Valle de los Caídos, De fallnas dal, där Franco ligger begravd. Det är en
unik minnesplats som började byggas efter spanska inbördeskriget av krigsfångar på
order av general Francisco Franco. I gravkamrarna innanför basilikans väggar finns
kvarlevorna från 33 872 stupade soldater från båda sidor i inbördeskriget. Kropparna
fördes hit från slagfältens massgravar. Längst in i den väldiga kyrkosalen vilar diktatorn.
Att Franco har sin grav i Valle de los Caídos, omgiven av inbördeskrigets offer, är en
fråga som väckt starka protester här i Spanien under de senaste åren. Francos
monument har blivit en tydlig symbol för en stor olöst historisk konflikt som finns i
Spanien. Om detta har jag skrivit vid flera tillfällen. För den som vill läsa mer inför 40årsjubileet av diktatorns död finns mina böcker ”Spanien— En stat flera nationer” och
den nyligen utkomna boken ”Den blödande tjuren—Krisens Spanien 40 år efter Franco”.
www.carlssonbokforlag.se/archives/3597
och
http://www.carlssonbokforlag.se/archives/9347

Intervjuad i ny svensk radiostation vid Costa Blanca
I samband med föreläsning i Torrevieja vid Costa Blanca i början av oktober blev jag
intervjuad i den nyastartade svenska poddradiostationen vid Costa Blanca. Att bli första
gästen i en nystartad radiostation var förstås en anledning till att tacka ja till Intervjun
som kretsade kring utvecklingen i Spanien. Nu finns intervjun på dessa länkar:
http://www.costablancapoddradio.com/?p=106
http://www.costablancapoddradio.com/?page_id=54

Kubas kommunistparti håller kongres
Den 16 april 2016 samlas Kubas kommunistparti PCC för kongress. Det är sjunde
gången det allsmäktiga partiet samlas. Från början hölls kongress var femte år
enligtmönster från Sovjet. Men vid flera tillfällen valde Fidel Castro att flytta fram
kongressen då han ansåg att det var onödigt att samlas då han själv ändå visste vad
partiet ansåg. Raúl Castro är militär och byråkrat och följer en annan agenda. För fem år
sedan kallade han till kongress och fem år senare är det alltså dags igen. Som alltid
kopplas kongressen samman med något historiskt händelse, denna gång firas att det
var 55 år sedan den kubanska revolutionen utropades socialistisk. Denna gång ska en
ny vallag presenteras för formellt godkännande. Ingen tvivlar på att Raúl Castro ska låta
sig återväljas som partiets högste ledare ännu en period. Han har själv sagt att de
högsta posterna endast ska innehas två perioder, det vill säga tio år. Han har suttit en
period och kan alltså leda partiet fram till 2021, förutsatt att han fortfarande lever då
förstås. Vid den senaste partikongressen var jag den enda svenska journalisten på plats
och rapporterade då om de stora ekonomiska reformerna som Raul Castro hade inlett
och formellt fick godkända av kongressen. Under kongressen avgick också Fidel och
lämnade plats för sin lillebror. På länken finns artiklarna jag skrev då:
http://tg-media.se/reportage_kuba.php

Kubas och USA:s haltande förbindelser
För första gången på mycket länge besökte Raúl Castro New York och FN. Under
besöket passade han också på att träffa Barack Obama för överläggningar. Mycket
återstår innan relationen är helt normaliserad. I slutet av oktober hade FN sin årliga
omröstning om USA:s ekonomiska sanktioner mot Kuba. Det var 23 gången. Denna
gång var det 191 medlemsländer som fördömde USA:s blockad och krävde att den
upphörde, två röstade mot, förutom USA också Israel. Mer om om omröstningen :
http://www.granma.cu/mundo/2015-10-27/el-mundo-le-da-un-no-rotundo-al-bloqueovideo
Mer om mötet Obama Castro.
http://www.reuters.com/article/2015/09/29/us-un-assembly-obama-castroidUSKCN0RT1VR20150929

Kubas framtid diskuteras vid seminarium
Onsdag den 4 november deltar jag vid ett Kubaseminarium på ABF i Stockholm med
temat ”Kubas framtid—Förbättrad relation till USA”. Medverkande är också
forskaren Maria Padrón Hernández och tidigare statsrådet Pierre Schori. Samtalsledare
är Eivor Halkjaer, tidigare Sveriges ambassadör i Nicaragua och Kuba. Jag tror det
kommer att bli ett spännande samtal. Seminariet börjar klockan 18 och är öppet för alla.
Välkommen! Information finns på länken.
http://abfstockholm.se/event/2015/11/kubas-framtid-forbattrad-relation-tillusa/?back=http://abfstockholm.se/kalendarium/?when=365

Rekordmånga svenskar vill till Kuba
Under det senaste året har bokningarna från Sverige till Kuba ökat med 113 procent,
enligt resbyrån Tickets statistik. Intresset är en reaktion på de upptinade diplomatiska
relationerna mellan USA och Kuba och det fokus på Kuba detta lett till. Intresset för
resor till Kuba är nu så stort att det blivit svårt att hitta flyg och hotell under
högsäsongen. Nya svenska researrangörer tvingas till och med hysa in sina gäster på
privat bed-and breakfast boende (casa particular) då hotellrum saknas. Ett alternativ för
den som inte lyckas ta sig till Kuba denna vinter är att vara ute i god tid nästa säsong.
Under tiden kan man läsa min bok om Kuba och kanske göra ett besök på Hotel
Havanna i Varberg. www.hotellhavanna.se

Äntligen fred i Colombia?
Efter flera års besvärliga förhandlingar på neutral mark i Havanna kunde slutligen
Colombias president Juan Manuel Santos och FARC-gerillans ledare
Luis Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" träffas för att signera en
fredsupgörelse och skaka hand under överseende av Raúl Castro. Fortfarande
återstår många hinder innan freden är säkrad. Dessutom gäller
överenskommelsen endast med vänstergerillan FARC som är den största
gerillagruppen som varit verksam över hela landet. Den mindre gerillan ELN är
fortfarande aktiv i avlägsna trakter vid östra gränsen mot Venezuela där de
utvecklats till att bli vad som närmast påminner om en gangsterorganisation. De
första stegen mot fred med FARC togs för fem år sedan och då passade jag på
att åka på en reportageresa till konfliktområdena i Colombia. Här är en länk till
reportageserien:
http://tg-media.se/reportage_colombia.php

Ny tv-serie om Colombias historia gör succé
Multinationella underhållningskanalen Netflix nya tv-serie Narcos har slagit knock
på recensenter och tv-tittare. Jag tillhör dem som fastnat. Mycket spännande och
samtidigt autentiskt skildras det förödande narkotikakriget mot Pablo Escobars
Medellinkartell. Visst, man kan ha invändningar på att skildringen har ett allt för
nordamerikanskt perspektiv, men serien är också kritisk mot USA:s politik i
Latinamerika. Trots att det tydligt markeras att serien inte skildrar vad som hände
stämmer det mesta. https://www.netflix.com/se/title/80025172

Epoken Kirchner över i Argentina
Det blir en andra valomgång i presidentvalet i Argentina, den avgående
presidenten Cristina Fernández de Kirchners segertipade kandidat Daniel Scioli
lyckade inte få tillräckligt många röster. I stället har nu den konservativa
kandidaten Mauricio Macri stigit fram som ett hot och möjlig segrare i valets
andra omgång den 22 november. Efter 12 år har eran Kirchner tagit slut, vilket
kommer att få stor betydelse för inte bara Argentinas utan hela Latinamerikas
fortsatta utveckling då makarna Kirchner varit nära lierade med de andra
vänsterpopulistiska presidenterna i Latinamerika. Om det dessutom blir en
konservativ president som slutligen vinner innebär det en ännu större förändring
och är ett stort bakslag för peronisterna.
http://www.cfkargentina.com/

Komiker ny president i Guatemala
Det blev en före detta tv-komiker som vann presidentvalet i Guatemala. Efter alla
korruptionsskandaler som den politiska makteliten dragits in i den senaste tiden
blev det en oprövad kandidat utifrån som vann. Jimmy Morales är konservativ
men ses ändå som en radikal kraft av väljarna. I januari ska jag till Guatemala
igen, det ska bli mycket intressant att då på plats följa utvecklingen.
https://www.facebook.com/JimmyOficial
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