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Årets julkrönika om Spanien 
På julafton publicerades min sista månadskrönika för detta år i Sydsvenskan. 
Premiärminister Mariano Rajoy har nu förklarat att den ekonomiska krisen är passerad 
och att det vänder. Men efter sju svåra år är Spanien ett förändrat samhälle. Om detta 
kommer jag garanterat att återkomma till nästa år. Sydsvenskan lägger inte ut alla 
artiklar som finns i papperstidningen, men på länken nedan kan man nå krönikan: 
http://www.sydsvenskan.se/varlden/slakt-och-vanner-staller-upp-nar-staten-sviker/ 

 
Spansk prinsessa inför rätta? 
I slutet av december blev det känt att undersökningsdomaren José Castro har stått emot 
alla påtryckningar från den spanska regeringen och beslutat att prinsessan Cristina ska 
ställas inför rätta. Hon är misstänkt för delaktighet i några av de ekonomiska brott 
hennes make Iñaki Urgangarín står åtalad för. Jag har vid upprepade tillfällen 
rapporterat om fallet för svenska massmedier. Ännu kan mycket hända innan 
rättegången kan inledas då det ska bli intressant att se hur det slutar denna gång. I min 
bok Spanien— en stat, flera nationer ger jag en utförlig bakgrund till 
korruptionsskandalen som var en bidragande anledning till att kung Juan Carlos 
abdikerade och överlät tronen till sin son Felipe. 
http://www.sydsvenskan.se/varlden/analys-darfor-abdikerar-spaniens-kung/ 

Missnöjespartiet som slår uppåt 
I ett flertal artiklar för olika tidningar har jag under senare tid rapporterat om det 
spanska missnöjespartiet Podemos som just nu är det mest spännande som sker i 
spansk inrikespolitik då det kan förändra hela den politiska kartan. Jag har tidigare 
också skrivit om Podemos i detta nyhetsbrev.Till skillnad mot missnöjespartier i norra 
Europa riktar Podemos inte sitt missnöje mot samhällets svagaste, mot flyktingar och 
invandrare. Podemos riktar i stället sin ilska uppåt mot den politiska eliten. Den senaste 
av artiklarna jag skrivit om Podemos finns på Sydkustens webbsida:  
http://sydkusten.es/engine.php?articleId=20983&sectionId=161 



  

Tjuren Ferdinand i verkligheten 
Julens intressantaste svenska tv-program för Spanienintresserade var 
dokumentären ”Tjuren Ferdinand—Den verkliga historien” som berättar om stridstjuren 
som var förebild till Walt Disneys tecknade film som blivit en svensk jultradition. 
Dokumentären av Åsa Blanck och Joan Palmgren tar tittaren tillbaka till 30-talets 
Spanien och ligger nu ute SVTPlay: 
http://www.svtplay.se/video/2549476/tjuren-ferdinand-den-sanna-historien 

  
 
Hemliga förhandlingar gav ny relation USA-Kuba 
Efter 18 månaders förhandling där Vatikanen tillsammans med Kanada varit medlare 
uppnåddes en uppgörelse. Att ett närmande mellan USA och Kuba varit på gång har det 
gått rykten om de senaste månaderna både i Kuba och USA. Det är inte en slump att 
New York Times i en serie opinionsartiklar under hösten manat till ett slut på blockaden 
av Kuba. Till slut kunde Barack Obama och Raúl Castro tala med varandra i telefon. I 
uppgörelsen ingick bland annat att Kuba släppte ett femtiotal politiska fångar, varav två 
med medborgarskap i Förenta Staterna. USA släppte i sin tur de sista tre av de fem 
kubaner som suttit dömda till långvariga fängelsestraff för spioneri. Frigivningen av alla 
”De fem” som de kallas i Kuba förvandlades till en stor propagandaseger för 
Castroregimen. Varje dag har kubansk tv och partitidningen Granma berättat om de 
hemvändandes lycka. Kubanska utrikesministeriet har nu lagt ut en serie bilder som 
visar hur de fem tas emot av Raúl Castro, för den som vill följa den kubanska 
rapporteringen: 
https://www.flickr.com/photos/125473483@N04/sets/72157649407021388/ 

 
 
Ett spännande 2015 för Kuba 
Det blev Barack Obama som tog det historiska beslutet om en ny Kubapolitik från USA:s 
sida. Diplomatiska förbindelser och ett fullständigt slut på blockaden är bland annat 
Washingtons uttalade mål under 2015. Barack Obama närmar sig slutet på sin andra 
presidentperiod och kan inte bli omvald vilket han utnyttjar till att bryta upp flera gamla 
låsningar. Han vill ha ett slut på 53 års isoleringspolitik av Kuba. Men ännu återstår flera 
lagändringar som ska godkännas i USA:s kongress under 2015, och i kongressen har 
republikanerna majoritet. Det kan alltså dröja innan Kuba kan ta emot massturism från 
USA. Men vill man se hur det gick med den kubanska revolutionen ska man åka till 
Kuba inom de närmaste åren. När tre miljoner turister om året kommer från USA 
kommer de ekonomiska förändringar som nu inletts accelerera ytterligare. 
 
 
 



Ett spännande 2015 för Spanien 
I Spanien kommer 2015 att bli ett år i politikens tecken. I vår är det val till kommuner och 
regioner och i höst är det parlamentsval. Tvekampen mellan det konservativa 
regeringspartiet Partido Popular (PP) och det socialdemokratiska oppositionspartiet 
Socialistpartiet Partido Socialista Obero Español (PSOE) kommer denna gång att 
utmanas av Podemos, som genom valsamverkan med vänsterpartiet IU kommer att 
bryta upp det politiska landskapet, ingen vet hur det kan sluta. Den ekonomiska 
utvecklingen kommer också att stå i fokus under 2015, återhämtningen som skett är 
mycket ömtålig och kan brytas av internationell oro. Samtidigt har vi den katalanska 
frågan där förhandlingar och sonderingar fortsätter, inget kan ana hur de ska sluta. 
Spanien står inte stilla nästa år heller.    
 
 
Ett spännande 2015 för Latinamerika 
Fredsförhandlingarna mellan den colombianska regeringen och vänstergerillan FARC 
fortsätter och har redan resulterat i en tredje vapenvila. Förhandlingarna som sker i 
Havanna med medlare från Kuba och Norge kommer att fortsätta under 2015 med hopp 
om fred. I Mexiko fortsätter jakten efter den fullständiga sanningen om vad som hände 
de 43 studenter som mördades i höstas på order av en lokal partipamp. Händelsen har 
lett till en kris för landets ledning som vi inte vet hur det slutar. I Panamá kommer det 
enorma byggprojektet med breddningen av kanalen förhoppningsvis bli klart under 2015 
och i Nicaragua kommer kanske en ny kanal att börja byggas. I Venezuela fördjupas 
krisen ytterligare sedan de fallande oljepriserna blottlagt misskötseln av ekonomin. 
Bolivia är på väg att följa Colombias positiva utveckling med tillväxt och utjämnade 
klassklyftor. Plus mycket mer. Latinamerika står alltså inte stilla nästa år heller. Redan 
den 12 januari åker jag till Centralamerika igen för att på plats följa allt som händer i 
regionen… 
 
 
Nytt år med nya folkfester 
Med 2015 inleds också ett nytt år för Spaniens alla folkester. Först ut är karnevalen där 
firandet når sitt klimax på Fettisdagen som i år infaller den 17 februari. Störst och bäst är 
karnevalen på Santa Cruz de Tenerife men även i Las Palmas och Cádiz  är 
karnevalsfirandet storslaget. Karnevalen har många efterföljare i Latinamerika där festen 
utvecklats ytterligare och där är karnevalerna i Rio de Janeiro och Salvador i Brasilien, 
Barranquilla i Colombia och Port of Spain i Trinidad & Tobago bäst. Jag har besökt dem 
alla och längtar redan till årets karneval. I min nya Spanienbok ”¡Fiesta¡ Spaniens 
folkfester och traditioner" berättar jag om årets alla bästa fiestor. Missa den inte. 
www.adlibris.com/se/bok/fiesta-spaniens-folkfester-och-traditioner-9789173316569 
 
 


