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Ödesval i Katalonien inleder julen
Torsdag den 21 december är det nyval i Katalonien. Nu är det väljarnas tur att säga sitt.
Det katalanska regionalvalet har dominerat spanska medier de senaste månaderna och
även fått stort utrymme internationellt. Samtidigt har valrörelsen varit surrealistisk då de
främsta företrädarna för den ena sidan, separatisterna, inte varit närvarande då de suttit
i fängelse eller befunnit sig i landsflykt. Alla opinionsundersökningar pekar på högt
valdeltagande. Valutgången är däremot mycket osäker. Blir det separatisterna och deras
partibildningar som ännu en gång vinner majoriteten i det katalanska parlamentet
fortsätter konflikten med Madrid även om tongångarna blir mindre utmanande. Vinner de
Spanientrogna partierna majoritet kommer däremot konflikten att gå in i ett lugnare
skede med möjlighet till försoning. Under hösten har jag analyserat läget i en rad olika
tidningar och etermedier, en halvtimmes bakgrund ger jag i P1:s Vetandets värd
Nutidshistoria på denna länk.

Valresultat ger ingen stabil majoritet
Vänsterrepublikanerna i Esquerra Republikana (ERC) kommer att gå framåt i valet
liksom de borgerliga separatisterna i Junsts pel Calalunya medan anarkistiska
separtisterna i CUP kommer att backa. Frågan är om det räcker för att separatisterna
ska få majoritet i parlamentet igen. Läget för de partier som är motståndare mot en
separation är lika osäkert. Vinnare blir framför allt liberala Ciudadanos som har sina
rötter i Katalonien och kommer att gå framåt rejält. Den katalanska avdelningen av
Socialistpartiet PSC som tydligt tagit ställning mot separatisterna vinner röster från
vänsterpartiet Podemos katalanska avdelning som varit vacklande i
separatistfrågan. Sämre ser det ut för konservativa Partido Popular som backar stort.
Det kommer att krävas komplicerade förhandlingar för att kunna bilda en
regionalregering om separatisterna vinner speciellt eftersom separatistpartiernas ledare
är i fängelse eller i landsflykt. Risken är stor att det blir nyval. Jag kommer förstås att
bevaka valet. Bland annat är jag med i SVT och Aktuellt under valnatten. En större
genomgång av valresultatet och det politiska efterspelet blir det senare under ett
Katalonienseminarium på ABF Stockholm den 10 januari, klockan 18-20. Välkommen!
Mer info om föreläsningen på denna länk.

Korruptionen döljs bakom Katalonien
Ett resultat av de spanska massmediernas fokus på Katalonienfrågan är att
rättegångarna som tar upp de stora korruptionsskandalerna inom Partido Popular
hamnat utanför mediernas bevakning. Tidigare har partiets kassörer fängslats och flera
tidigare ministrar har tvingats avgå sedan det visat sig att de handskats med svarta
pengar. Den stora skandalen som nu granskas av domstol var att partiet förstörde den
hemliga bokföring som fanns i de tidigare partikassörernas datorer. En bokföring som
enligt förundersökningen visar att en stort del av Partido Populars inre cirkel inte verkar
ha gjort något annat än att sko sig själva under de goda överhettade åren i början av 00talet. Just nu pågår också rättegången i den så kallade Caso ERE skandalen, där en
stor del av ledningen för den andalusiska avdelningen av Socialistpartiet PSOE är
inblandade och där miljontals euro i falska avgångsvederlag betalats ut. Detta får jag
berätta mer om vid ett senare tillfälle. www.spanienportalen.se

Kuba förbereder sig för framtid utan Castro
I mitten av april 2018 kommer Raúl Castro att lämna posten som statschef och
regeringschef. Efter två perioder som president har han meddelat att det är dags att dra
sig tillbaka från det krävande dagliga regeringsansvaret. Dessförinnan är det val till
Nationalförsamlingen som formellt ska utse den nya statschefen. Som vid alla val i Kuba
är det endast kandidater som godkänts av kommunistpartiet som får ställa upp. Raúl
Castros hälsa är vacklande men han kommer förstås ändå att sitta kvar som
kommunistpartiets högste ledare ytterligare fyra år, och det är där makten finns. Under
de år han har kvar i livet kommer Raúl Castro att i egenskap av revolutionens högsta
ledare se till att kommunistpartiet och militärens kontroll säkras samtidigt som
kubanerna får vänja sig vid en framtid utan Raúl Castro vid rodret. Aktuell information
om vad som sker i Kuba finns i min nyutgivna bok ”Kuba-En färd genom
historien” https://www.bokus.com/bok/9789173318181/kuba-en-fard-genom-historien/

Stor konferens om den svenska kolonin Bayate
I början av december arrangerades en stor konferens i Santiago de Cuba som
uppmärksammade den svenska nybyggarkolonin Bayate. Jag föreläste under ett
seminarium som inbjuden expert med kulturvisum då jag presenterade resultatet av min
historiska forskning om Bayate. Det var ett spännande kulturutbyte som mötte stort
intresse. Dagen därefter höll jag också ett öppningsanförande vid invigningen av det nya
Bayate-museet i Mella, huvudort i den gamla svenskbygden. Som representant för
Sverige fanns Sveriges ambassadör Jonas Lovén på plats som fick klippa bandet till
museet. Mer om Bayate i nästa nyhetsbrev och på www.kubaportalen.se/bayate

Häng med mig på en resa och en föreläsning till Kuba
Det finns också svenska debattörer som delar USA:s president Donald Trumps
uppfattning att man ska bojkotta Kuba med motiveringen att den kubanska militären har
så stor delaktighet i landets styre . Jag har ingen förståelse för denna uppfattning och
undrar också varför det är just Kuba som i så fall ska isoleras medan militärdiktaturer
som Thailand och förtryckarstater som Kina slipper kritik. Jag tror på kontakter och
dialog som enda sättet att få Kuba att bli ett mer öppet samhälle, inte bojkott. Därför
leder jag också regelbundet en kunskapsresa till Kuba där jag som ciceron reser runt
med en grupp intresserade svenskar. Den som vill resa med mig till Kuba har en
möjlighet nu i februari då jag leder en veckas intensiv rundresa i Kuba. Det finns också
en möjlighet att höra mig berätta om Kuba vid en reseafton i Stockholm fredag den 12
januari klockan 18.00. Arrangör av både resan och reseaftonen är Iventus Travel. Mer
information på länken: https://www.iventustravel.se/heldagar-med-foredrag-i-stockholm

Mexiko är fascinerande och annorlunda
Under slutet av november passade jag på att göra en intensiv jobbresa till Mexiko innan
jag fortsatte till Kuba. Ända sedan jag i min ungdom då jag pluggade en termin i Mexiko
har jag varit fascinerad av detta väldiga mestisland som på många sätt är raka
motsatsen till Kuba och jag återkommer hit så ofta jag kan. Mycket spännande händer i
Mexiko just nu med omförhandling av handelsavtal med USA, bråk med Donald Trump
och framför allt presidentval i juli. I samband med min resa inleddes förspelet till det
viktiga presidentvalet med utnämning av presidentkandidater, ett maktspel som
innehåller allt. En mexikansk president får bara sitta en sexårsperiod men har då mycket
stort inflytande på landets utveckling. Under tiden jag var i Mexiko meddelade sittande
presidenten Enrique Peña Nieto att det blir hans finansminister José Antonio Meade
som kommer att bli regerande partiet PRI:s kandidat. Därmed tog han upp en mycket
kritiserad tradition som härskat inom maktpartiet PRI där den sittande presidenten väljer
ut sin efterträdare. Mer om Mexiko i nästa nyhetsbrev.
Nu önskar jag alla läsare en God jul och gott nytt år!

På återseende! ¡Hasta pronto!

