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Spanien hårt drabbat av Coronaepidemin
Den senaste tiden har antalet spanjorer som avlidit i Coronaepidemin ökat dramatiskt. Hittills är
det bara Italien och USA som drabbats hårdare. Hela landet är satt i karantän för att hindra
smittspridningen. Ett nödpaket värt över två biljoner kronor (200 miljarder euro) speciellt riktat
mot samhällets svagaste grupper har lanserats för att alla ska klara sig igenom Coronakrisen.
Regeringen räknar med att landet därmed snabbt ska kunna resa sig när krisen är passerad. I
Spanien umgås man mycket över generationsgränserna och många lever i traditionella
storfamiljer. Detta är en viktig anledning till att spridningen till riskgrupperna skedde så snabbt.
För utförligare information och för den senaste utvecklingen gå till www.Spanienportalen.se

Latinamerika väljer olika strategier
Från och med den 24 mars har Kuba stängt gränserna för utländska besökare och hårda
restriktioner har införts för att hindra Coronaviruset för att spridas. Landet är nu isolerat. Ledarna
i flera andra latinamerikanska länder, som till exempel Argentina, har valt ungefär samma taktik
som den kubanska regimen medan andra länders ledare som till exempel Brasiliens president
anser att Coronaviruset inte är något att oroa sig för. Mexikos ledare inser i sin tur att de inte har
någon möjlighet att tvinga den stora delen av befolkningen som försörjer sig inom den informella
sektorn att stanna hemma. Coronaepidemin slår speciellt hårt mot de fattigaste som saknar fast
försörjning och bra sjukvård. Värst drabbat på den amerikanska kontinenten är USA där
dödssiffrorna nu snabbt skjuter i höjden, speciellt i de mest utsatta grupperna i samhället som
saknar sjukförsäkring. För mer information gå till www.kubaportalen.se

Rapport från mitt skrivbord
Tack för att du prenumererar på mitt nyhetsbrev, som denna gång är mer kortfattat än det brukar
men med länkar till mina analyser på nättidskriften Spanienportalen och Kubaportalen Det nya
Coronaviruset har fått världen att bromsa in. Gränserna stängs. Ekonomin faller. Det finns en oro
i luften. Som författare, föreläsare och utrikesjournalist med den spansktalandande världen som
arbetsfält har mina förutsättningar förändrats. Jag hann lämna Kuba i sista stund innan gränserna
stängdes, men jag tvingas nu precis som alla andra ta ett steg tillbaka och avvakta utvecklingen.
Det väntar en ny tid efter pandemin då världen öppnas igen. Under tiden hoppas jag du vill läsa
min nya bok om Spaniens historia som precis har kommit ut. Det officiella boksläppet ställdes
förstås in, men boken som har titeln Spanien: En färd genom historien kan levereras till din dörr
av alla nätbokhandlare.
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