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Spanien kämpar sig genom coronapandemin 
År 2020 går till historien som året då världen stängde. Hundra år efter Spanska sjukan spreds 
återigen en ovanligt svår och dödlig influensa. Hittills har mer än femtiotusen spanjorer avlidit efter att 
ha smittats av Corona. Hårda restriktioner under hösten har nu gjort att coronasmittan begränsats, 
men efter julhelgerna ökar antalet smittade igen. Nationellt nödläge råder fortfarande i Spanien och 
stora delar av samhället går på sparlåga. Förhoppningsvis kommer vardagen snart kan återgå till att 
bli mer normal. Jag kommer garanterat att återkomma till coronakrisen i nästa nyhetsbrev.För den 
senaste utvecklingen läs: www.Spanienportalen.se 
 
Turismen svårt drabbad av coronakrisen 
Gran Canaria klarade sig undan den andra vågen av pandemin och turisterna har börjat återvända, 
bland annat från Sverige. Däremot är turismen i övriga Spanien fortfarande begränsad. Coronakrisen 
har slagit hårt mot besöksnäringen som utgör 12 procent av Spaniens BNP och 14 procent av 
arbetsmarknaden. Under de senaste månaderna har jag regelbundet kommenterat den spanska 
utvecklingen i radio, tv och tidningar och en återkommande fråga har gällt turismen och 
besöksnäringen. Här finns två sändningar som fortfarande ligger kvar på nätet för den som vill höra 
mer: Studio ett SR och tidningen Sydkusten. 
 
Gibraltar öppnas mot Spanien 
I sista stund lyckades regeringarna i Madrid och London komma överens i Gibraltarfrågan. Bara 
några timmar innan Storbritannien tog sitt sista steg bort från EU:s inre marknad fastslogs att 
Gibraltar blir en del av Schengen-zonen. Om sex månader kommer gränsen mellan Spanien och 
Gibraltar att vara helt öppen. Under alla år som jag har bevakat Spanien har Gibraltarkonflikten 
blossat upp med jämna mellanrum. Senast 2013 då jag skrev en utförlig analys om läget för 
tidningen Sydsvenskan som jag då arbetade för. Det nya avtalet innebär att Gibraltar aldrig blir en 
del av Spanien, i stället ingår Gibraltar i samma gränslösa gemenskap som Spanien medan 
Storbritannien hamnat utanför. En rätt bra kompromiss, kan man tycka.  
 
Vart är Spanien på väg? 
I slutet av oktober 2020 väckte extremhögerpartiet Vox ett misstroendevotum med hänvisning till att 
Pedro Sánchez vänsterregering är den sämsta Spanien haft på över 80 år. Francoregimen var 
betydligt bättre än dagens regering enligt Vox. Konflikten mellan vänstern och högern i Spanien finns 
kvar även om den har hamnat i skuggan av coronakrisen. I höstas deltog jag i 
ett webbinarium arrangerat av ABF och Arena Idé för att diskutera spansk politik. Samtalet handlade 
förstås också en hel del om pandemin. Hela föreläsningen finns på denna länk. 
 
 



 
Kung Felipe räddar monarkin 
Spanjorerna har högt förtroende för Spaniens kung Felipe VI. Sedan hans far Juan Carlos 
abdikerade har Felipe valt att hålla en mycket seriös och plikttrogen profil samtidigt som han har tagit 
avstånd från sin fars tvivelaktiga affärer. Det har varit en framgångsrik taktik. En färsk undersökning 
visar att tre av fyra spanjorer nu stödjer monarkin. Genom åren har jag både skrivit om och 
kommenterat det spanska kungahuset vid många tillfällen, också denna gång, bland annat 
intervjuades jag av Svenska Dagbladet där jag en gång inledde min journalistkarriär. Mer om den 
spanska monarkin på www.Spanienportalen.se 
 
Nu finns en blogg om spanskt vin 
Under hösten startade jag den Spanska vinbloggen där jag berättar om och provar spanska viner. 
Sidan vänder sig till alla som är intresserade av och vill veta mer om spanskt vin. Spanska 
vinbloggen är kopplad till den nätbaserade tidskriften Spanienportalen, här är 
direktlänken till startsidan.  
 
Kuba slopar dubbla valutor 
Vid nyår genomfördes den sedan länge väntade valutareformen i Kuba. Nu finns bara kubanska 
pesos. Fram till 31 januari 2020 fanns också konvertibel peso (CUC) som användes av turister och 
kubaner som ville köpa importerade varor. Systemet skapade en ohållbar obalans. Alla statliga 
företag kunde till exempel betala för importerade varor med kubanska pesos till kursen 1 kubansk 
peso = 1 dollar. Slopandet av CUC innebär att konkurrensen nu hårdnar mellan de statliga företagen 
och de privata. Men framför allt innebär förändringen större svårigheter för vanliga kubaner att få 
ihop sin vardag. Det har länge cirkulerat uppgifter om valutareformen. Vid mitt senaste besök i mars 
2020 såg jag därför till att inte ha kvar några CUC. Att växla in CUC till kubanska pesos är möjligt 
fram till 1 juli 2021 då CUC slutar gälla. Mer om Kuba på min Kubaguide som numera ligger på 
Spanienportalen. Där ligger nu också min guide till Mexiko. 
 
USA en bananrepublik? 
I Latinamerika har man sedan lång tid tillbaka tvingats vänja sig vid att USA har åsikter om deras 
politiska mognad och gärna griper in vid politisk oro. Upploppet och kuppförsöket i Washington i 
början av januari 2021 möttes förstås av bestörtning och sorg av Latinamerikas demokratiförsvarare. 
Men också skadeglädje och humor. Den här gången är det vår tur att skicka in vår marinkår i USA för 
att gripa presidenten och återställa ordningen, var en vanlig kommentar. Men bakom humorn ligger 
förstås ett korn av sanning. Hur ska USA kunna fortsätta att hävda att de är en demokratisk förebild 
för övriga länder i Amerika? 
 
En hälsning från mitt skrivbord 
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev. Som författare, föreläsare och utrikesjournalist med 
den spansktalande världen som arbetsfält ändrades mina förutsättningar när världen drabbades av 
coronapandemin. År 2020 blev bistert, brutalt, oförutsägbart och tungt för alla. För mig var det 
stoppade reportageresor, avblåsta framträdanden, och uppskjutna uppdrag som ciceron vid resor. 
Jag tvingade dessutom ställa in presentationen av min nyutgivna Spanienbok. I stället har jag ägnat 
min arbetstid åt bokprojekt som tidigare varit liggande. För mitt författarskap har det förstås varit 
produktivt med mera tid vid tangentbordet. Jag fick dessutom möjlighet att starta Spanska 
vinbloggen. Men som alla andra längtar jag nu efter att världen ska öppna igen. Få möta människor. 
Kunna resa. Insupa nya intryck. Men nu byter vi år. Under 2021 vänder det. Snart kommer vi att 
kunna mötas och upptäcka världen tillsammans igen. 
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