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Ny bok: ¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner 
Nu finns min nya Spanienbok ute i handeln. Äntligen!  Boken som har titeln ¡Fiesta! 
Spaniens folkfester och traditioner låter läsaren följa med till Spaniens bästa fiestor. 
Inget annat land i Europa har lika många folkfester som Spanien. Varje liten by har en 
egen fiesta med sin speciella karaktär, sina färger, smaker och ljud. I vissa fall med 
tusenåriga traditioner. Att uppleva en fiesta är det mest 
genuina man kan göra i Spanien. Det är då man kommer den spanska folksjälen 
närmast. Utförlig information om den nya boken finns i pdf i slutet av nyhetsbrevet. 
www.adlibris.com/se/bok/fiesta-spaniens-folkfester-och-traditioner-9789173316569 
 
 
Kataloniens omröstning skapar splittring 
Drygt 2,25 miljoner katalaner deltog i omröstningen den 9 november. Totalt hade 5,4 
katalaner rösträtt då åldersgränsen var satt till 16 år.  Det var högt röstdeltagande för att 
inte vara ett riktigt val, men det var ändå inte mer än en tredjedel av de röstberättigande 
som röstade vilket kan tolkas att en majoritet var mot eller ointresserade. Det enda som 
egentligen skedde var alltså att separatisterna genomförde ytterligare en massiv 
manifestation som ökar splittringen i Katalonien. Jag har följt den katalanska 
separatismens framväxt under många år, senast 11 september var jag på plats under de 
stora manifestationerna. Jag hade planerat att befinna mig i Barcelona också den 9 
november men tvingades ställa in. Därmed hade jag möjlighet att kommentera 
omröstningen i SVT:s morgonnyheter fredag den 7 november, före omröstningen, och 
måndag den 10 november efter omröstningen. I en större artikel i Sydsvenskan ger jag 
en utförlig analys om vad omröstningen handlade om: 
www.sydsvenskan.se/varlden/folkomrostningen-blev-radgivande-undersokning/ 

 
 
 
 



Korruptionsskandaler som upprör 
Den senaste tiden har flera nya politiska korruptions- och bedrägeriskandaler avslöjats i 
Spanien. I slutet av oktober tvingades till och med premiärminister Mariano Rajoy gå ut 
offentligt och be om ursäkt för korruptionen inom Partido Popular, hans konservativa 
regeringsparti. Några dagar tidigare hade då polisen slagit till och gripit ett femtiotal 
partimedlemmar i en massiv antikorruptions-razzia som gick under kodnamnet 
Operación Púnica. När jag talar med spanska vänner är de egentligen inte förvånade 
över de nya skandalerna. Skillnaden denna gång är att tidigare skandaler skett under 
byggboomen i början av 00-talet, en febrig tid då svarta pengar hamnade i allt för 
mångas fickor. Den nya mutskandalen pågick när den avslöjades. Medan vanligt folk 
tvingas gå igenom en djup ekonomisk kris med nedskärningar och besparingar har 
ansvariga politiker bara fortsatt som tidigare och roffat åt sig. Ingen skärpning har 
skett. Men den avslöjade korruptionen visar också att det spanska samhället ändå 
fungerar. I många andra länder i Europa kan korrumperade politiker göra som de vill 
utan att riskera att avslöjas. Men alla skandaler gör att väljarnas förtroende för det 
politiska systemet fortsätter att falla. De enda som vunnit på den politiska krisen är 
missnöjespartiet Podemos, vilket jag har anledning att återkomma till. 
 
Flyktingtragedin i Ceuta och Melilla 
Spanien är enda landet i EU som har en direkt gräns mot Afrika, vid de båda spanska 
exklaverna Ceuta och Melilla. Genom åren har jag vid flera tillfällen besökt Ceuta och 
Melilla och även Fuerteventura och flyktingmottagningar i Andalusien för att skriva om 
flyktingtragedin som pågår. Aldrig tidigare har läget varit så svårt som detta år då den 
Subsahariska flyktingvågen på grund av krig förstärks av krisen i Syrien och Irak. Med 
anledning av den senaste tidens upprepade stormningar av gränserna vid Ceuta och 
Melilla skrev jag nyligen en analys av läget: www.sydsvenskan.se/varlden/en-europeisk-
mur-i-afrika/ 

Spanska Ebolapatienten är botad, och arg 
Sjukvårdsbiträdet Teresa Romero, som smittades av Ebola på sitt arbete vid ett sjukhus 
i Madrid, är nu botad. Jag berättade om fallet i senaste nyhetsbrevet.  I samband med 
hennes insjuknande avslöjades stora brister i vården som nu har rättats till. Dessutom 
avlivades Teresas hund i onödan vilket skapade stor uppståndelse i England. Den 
ansvarige sjukhuspolitikern anklagade Teresa Romero för att ha varit oaktsam när hon 
smittades. Det har visat sig att detta inte alls var korrekt. Den 13 november stämdes han 
därför för förtal av en upprörd Teresa. 
 
Samtal om Spanska inbördeskriget med anledning av ny bok 
Efter den hyllade biografin om Olof Palme debuterar nu historikern Henrik Berggren som 
romanförfattare med Det röda arvet. Det är en triller där handlingen kretsar kring det 
Spanska inbördeskriget. För alla som har intresse av Spanien är detta en speciellt 
spännande roman att läsa. Jag är inbjuden som samtalsledare när romanen presenteras 
vid ABF i Stockholm den 20 november kl 18.00. Det kommer att bli en mycket intressant 
afton med inbördeskriget som tema. Mer om arrangemanget i ABF:s kalender. 
Välkommen! www.abfstockholm.se/event/2014/11/det-roda-arvet/ 



Kubas ekonomiska reformer fortsätter 

För drygt fem år sedan inledde Rául Castro sina reformer. Steg för steg har ekonomin 
öppnats för marknadskrafter och internationellt kapital. Den senaste stora förändringen 
är att utländska investerare nu välkomnas in i alla sektorer som inte bedöms ha 
strategisk betydelse. Raúl Castro följer därmed de planer han fick godkända vid 
partikongressen april 2011, då han tog över som generalsekreterare för 
kommunistpartiet. På denna länk ligger en serie reportage som jag skrev då i samband 
med jag följde partikongressen där Fidel drog sig tillbaka. I vinter ska jag till Kuba igen 
några gånger, det ska bli intresant att se förändringarna. www.tg-
media.se/reportage_kuba.php 

 

Kubas regim stoppar doften av Che 

I senaste nyhetsbrevet berättade jag om det statliga kubanska parfymföretagets 
omdebatterade lansering av de två manliga dofterna Che och Hugo, namngivna av de 
revolutionära ikonerna Guevara och Chavez. Parfymerna mötte motstånd inom regimen. 
Nu har de stoppats då de ansågs bryta mot revolutionära ideal. 

 
 
Mexiko skakas av studentuppror 

För två år sedan var jag i Mexiko för att följa den stora förändring landet går igenom och 
även skriva reportage om det besinningslösa kokainkriget. I samband med mitt besök 
installerades den nye presidenten Enrique Peña Nieto. Nu står Peña Nieto inför sin 
största prövning sedan han installerades sedan det avslöjats att en korrupt borgmästare 
gav order om att mörda 43 studenter som anklagat borgmästaren för att vara korrupt. 
Avslöjandet att det var polisen i samarbete med kokainligorna som mördade 
studenterna har lett till studentoroligheter och upplopp. Oroligheterna begränsas dock till 
områden som ligger långt från Mexiko City och turistmagneten Yucatanhalvön. I detta 
reportage ger jag en bakgrund till kokainkriget och den nye presidentens utmaningar. 
www.drugnews.nu/2012/12/01/7669/ 

 
Föreläsningar i Göteborg och Malmö 

Under helgen 15-16 november är jag i Göteborg (15 november) och Malmö (16 
november) för att hålla föredrag om den spansktalande världen. På förmiddagen blir det 
ett föredrag om Spanien och den spansktalande världen med inriktning på Spanien och 
Centralamerika. På eftermiddagen talar jag om Kuba. Arrangör är Iventus resebyrå. Mer 
om föreläsningarna på Iventus webbsida. Välkommen! 
www.iventustravel.se/resemassa-i-stockholm-13-e-september 


