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Föreläsning om Kuba och Spanien 
Nu på lördag den 11 januari håller jag en föreläsning vid reseföretaget Iventus resemässa i 
Stockholm. Min föreläsning, med bildvisning, handlar om Kuba och Spanien med anledning av att jag 
ska leda resor dit för Iventus, jag kommer också att tala lite om Mexiko dit en resa planeras i början 
av nästa år. Det blir en föreläsning om alla upplevelser som väntar under resorna, men också en 
introduktion till historien, politiken, kulturen och den senaste händelseutvecklingen i Kuba och 
Spanien. Adressen är Fleminggatan 7 på Kungsholmen. Min föreläsning börjar klockan 15.00 och är 
öppen för alla. 
 
Spanien har till slut fått en ny regering 
Pedro Sánchez (PSOE) vann omröstningen i parlamentet med minimal marginal den 7 januari och 
kan nu inleda en ny regeringsperiod. Efter åtta månader har Spanien till slut fått en regering. För 
första gången i modern tid har Spanien fått en koalitionsregering. Fem av ministrarna är från 
vänsterkoalitionen Unidas Podemos, varav Podemos partiledare Pablo Iglesias blir en av fyra vice 
premiärministrar. För att få igenom sin regering tvingades Pedro Sánchez komma överens med det 
baskiska nationalistpartiet PNV för att få deras ja-röster och det katalanska vänsterrepublikanska 
separatistpartiet ERC för att få dem att rösta blankt. Även de baskiska separatisterna i Bildu valde att 
lägga ner sina röster.  
 
Katalonien i fokus för spansk politik 
Det är absolut inte första gången katalanska och baskiska regionalistiska partier avgör 
regeringsfrågan i Spanien, såväl PSOE som konservativa Partido Popular har tidigare tvingats till 
eftergifter för att få stöd vid regeringsbildningar och för att få igenom budget. Men denna gång har 
Pedro Sánchez förhandlingar med katalanska ERC väckt en enorm ilska från de tre högerpartierna 
eftersom Sánchez lovat att inleda en dialog med de katalanska separatisterna. Officiella företrädare 
för extremhögerpopulistiska Vox har till och med krävt att armén ska ingripa och avsätta den nya 
vänsterregeringen eftersom de har diskuterat med katalanska separatister. 
 
Politiken mer polariserad igen 
För mindre än ett år sedan, efter valet i april 2019, hade det liberala partiet Ciudadanos tillsammans 
med det socialdemokratiska Socialistpartiet PSOE möjligheten att bilda en gemensam 
mittenregering. De båda partierna hade då tillsammans fått egen majoritet i parlamentet. Men i stället 
valde Ciudadanos dåvarande partiledare Albert Rivera att gå åt höger och bli ett stödparti för 
konservativa Partido Popular, vilket innebar att han samtidigt lierade sig med det populistiska 
extremhögerpartiet Vox. Resultatet blev en katastrof för Ciudadanos som närmast utraderades när 
alla liberala väljare lämnade partiet. Trist för Ciudadanos förstås, men framför allt trist för dem som 
velat ha mindre polarisering i Spanien. Hur ska det gå för den nya regeringen och vad kommer att 
hända med Katalonien, ekonomin, samhället…  



 
Häng med mig till Spanien i september 
Regelbundet leder jag kulturhistoriska resor till Spanien som ciceron och expertreseledare. Nu har 
den Stora Spanienresan genom norra Spanien släppts för bokning. Resan som går i september har 
gillats och hyllats av alla tidigare resenärer. Det är en kunskapsresa späckad med upplevelser och 
smaker som ger en djup inblick i Spaniens historia och politik, kultur och gastronomi. Arrangör är 
Iventus Travel. 
 
Kuba har fått en premiärminister 
Den kubanska regimens reformering av konstitutionen som jag tidigare berättat om sjösattes som 
planerat i slutet av 2019. Vid Nationalförsamlingens möte den 22 december trädde sedan den nya 
maktfördelningen formellt i kraft genom valet av en ny premiärminister. Det är mer än fyrtio år sedan 
Kuba hade en premiärminister senast, då hette han Fidel Castro.  Den nya premiärministern som 
heter Manuel Marrero Cruz och tidigare var turistminister ska nu leda den praktiska delen av 
regeringsarbetet vid sidan av statschefen (presidenten). Raúl Castro som är arkitekt bakom den nya 
författningen vill undvika att det blir en koncentrering av makten den dag han försvinner.  Den nya 
konstitutionen innebär därför att makten fördelas inom regimen mellan flera maktcenter vilket ger en 
bättre stabilitet.  
 
Upplev det riktiga Kuba med mig 
Under de år som gått sedan Donald Trump tog över makten i USA har relationen mellan de båda 
grannländerna frusits. Nu råder kallt krig igen. Kuba isoleras. Klockan dras tillbaka. Till skillnad mot 
Donald Trump har jag dock alltid tyckt att man ska resa till Kuba för att skaffa sig en egen uppfattning 
om detta land. Det är genom kontakter, inte isolering, landet kan öppnas. Därför kommer jag ännu en 
gång att leda en resa till Kuba i vinter. Jag lovar att det blir en fascinerande kunskapsresa som ger 
en unik inblick i ett samhälle som varit både föredöme och avskräckande exempel under sextio år. 
Resan arrangeras av Iventus Travel och går 4-17 mars 2020.  
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