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Hopp blandas med rädsla inför det nya Spanien                      
Nu på söndag den 24 maj hålls de viktiga valen till Spaniens regioner och landets alla 
kommuner, i höst är det val till parlamentet här i Madrid. Valkampanjerna pågår för fullt. 
Massmedier och samhällsdebatt domineras av politik. Hur det nya Spanien som nu 
växer fram ska bli bestämmer väljarna. Vissa fruktar att det nya Spanien blir omöjligt att 
regera. Andra ser hoppfyllt på framtiden. Om detta skriver jag i min senaste 
månadskrönika, som finns på denna länk: www.sydsvenskan.se/varlden/hopp-blandas-
med-radsla-infor-det-nya-spanien/ 

 

Nu har det vänt, dags att summera krisens följder                          
Spanien är nu på väg ur krisen som förlamat landet under sju år. Arbetslösheten 
sjunker och tillväxtkurvan  pekar uppåt. Men krisen förändrade Spanien. De 
sociala följderna av alla nedskärningar och besparingar kommer att bli svåra att 
lösa. Krisen fick också gamla missförhållanden som funnits kvar i samhället ända 
sedan Francotiden att komma upp till ytan. Nu ökar separatismen. Gamla 
institutioner gungar. Det gamla tvåpartisystemet har dött, men det nya politiska 
landskapet saknar konturer. I min nya bok granskar jag följderna av den spanska 
krisen och vad nedskärningarna och besparingarna inneburit för 
spanjorerna. Boken släpptes officiellt den 15 april. Enklast och billigast beställer 
man boken på nätet: www.adlibris.com/se/bok/den-blodande-tjuren-krisens-
spanien-40-ar-efter-franco-9789173317061 

 
 



Feria de San Isidro, tjurfäktningens högtid                                                 
Våren är här och med den tjurfäktningssäsongen. Den största och mest prestigefyllda 
tjurfäktningsfestivalen är Feria de San Isidro på den kungliga arenan Las Ventas i 
Madrid som precis har inletts. Hit kommer världens bästa matadorer för att uppträda. 
Under senare år har visserligen motståndet mot tjurfäktning växt i Spanien. Förbudet i 
Katalonien ledde till ett ökat ifrågasättande och den ekonomiska krisen har drabbat 
inkomsterna för branschen. Men tjurfäktningen har en trogen publik som snarare stärkts 
av prövningarna. Varje år brukar jag se minst en föreställning och oftast blir det under 
San Isidro, det ingår i jobbet som Spanienkorrespondent. Är du i Madrid kanske vi syns 
på arenan. På länken finns programmet till årets San Isidro-festival.  
www.las-ventas.com/noticia.asp?codigo=6336 
 

Hungrigt Barça vann La Liga igen      
”Tillsammans är vi ostoppbara”, är den nya parollen för fotbollsklubben F.C. Barcelona. I 
matchen mot Atlético Madrid den 17 maj slog Barcelonas stjärna Leo Messi bollen i mål 
och säkrade därmed segern i La Liga. Barcelona har nu vunnit spanska ligan 27 gånger. 
Trots förra säsongens alla skatteproblem och värvningsskandaler blev det alltså seger. 
Kanske var det just prövningen som gjorde laget extra hungrigt. Inte nog med detta. De 
närmaste veckorna har Barcelona möjlighet att bli mästare ytterligare två gånger. Den 
30 maj spelar Barcelona i finalen i spanska cupen mot Bilbao, och den 6 juni spelar 
Barcelona final i Champions League mot Juventus. På Barcelonas hemsida finns allt om 
Champions Leage finalen: www.fcbarcelona.com 

 

Föreläsningar om Spanien i Madrid och Stockholm                     
På måndag den 25 maj håller jag en föreläsning på Skandinaviska skolan i Madrid. 
Föreläsningen som handlar om Spanien är öppen för svenskar som bor i Madrid och 
startar klockan 16.00. Den 2 juni håller jag en föreläsning om Spanien på Piperska 
muren, Scheelegatan 14 i Stockholm. Föreläsningen är öppen och gratis och arrangeras 
av Iventus Travel. Samma kväll håller jag också en föreläsning om Centralamerika. Mer 
information om mina föreläsningar i Stockholm på länken: 
 www.iventustravel.se/foredrag-i-stockholm 

 

Raúl Castro mötte påven och blev frälst                                   
Söndag den 10 maj skedde det historiska mötet mellan Kubas president Raúl Castro 
och påven. Mötet skedde i Rom och pågick under 55 minuter. Efteråt förklarade Raúl 
Castro att hans uppfattning om påven hade förändrats. Han överväger nu till och med 
på återvända till kyrkan. Påven i sin tur lovade att han skulle be för Raúl Castro. 
Vatikanen har lagt ut en video från mötet på denna 
länk: www.youtube.com/watch?v=v1Ulp215W9I 



 
Frankrikes president kompis med Fidel Castro          
Frankrikes president François Hollande blev den första europeiske statschefen att 
besökal Kuba sedan USA och Kuba inlett ett närmande. Den franske presidenten hade 
med sig en delegation med ministrar och affärsmän och höll överläggningar med den 
kubanske presidenten Raúl Castro och hans ministär. Men störst medialt intresse blev 
det ändå när Hollande träffade Fidel Castro. Det påstås till och med att de två männen 
blev kompisar. På länken ligger ett bildreportage från mötet som togs Fidel Castros son 
Alex Castro, som är fotograf. www.granma.cu/cuba/2015-05-11/visito-a-fidel-el-
presidente-de-francia 

 
 
Sveriges regering öppnar Sverige mot Kuba                      
Även Sverige har närmat sig Kuba. För Sveriges del är den nya Kubapolitiken 
huvudsakligen ett resultat av regeringsskiftet. Redan i sin programförklaring när Margot 
Wallström tillträdde som utrikesminister förklarade hon att Sverige skulle inleda en 
dialog med Kuba. Under den borgerliga regeringen var relationen mellan Sverige och 
Kuba iskall. Det fördes inga samtal. Ett direkt resultat av den nya Kubapolitiken är att 
kabinettsekreterare Annika Söder besökte Kuba under några dagar runt den 10 maj där 
hon hade överläggningar med representanter för den kubanska regeringen och även 
oppositionen. Kabinettsekreterare motsvarar viceminister och i Havanna fick hon därför 
nöja sig med att möta Kubas vice utrikesminister. Det var första gången på 17 år som en 
svensk regeringsrepresentant besökte Kuba. Besöket resulterade också i att Sverige 
formellt kunde överlämna den kubanske frihetshjälten Antonio Maceos gevär till Kuba. 
Det finns en intressant historia bakom detta som berättas i pressmeddelandet som finns 
på länken: www.mynewsdesk.com/se/eskilstuna_kommun/pressreleases/pressinbjudan-
frihetshjaelten-antonio-maceos-gevaer-aatervaender-till-kuba-1146741 

 
Venezuela allt närmare en kollaps         
Venezuelas kris slår hårt mot Kuba, vilket jag skrivit om i tidigare nyhetsbrev. 
Venezuelas tillväxt föll med 7,5 procent under förra året. Ett lågt oljepris och framför allt 
en vanskött ekonom har lett till att samhället närmar sig en kollaps. Sedan början av året 
har priserna fördubblats. Men värst är kriminaliteten som exploderat. Under 2014 
mördades 24 980 människor i Venezuela vilket gör landet till ett av världens farligaste. 
Det är under president Nicolás Maduros styre våldet exploderat. Under Chavez låg 
antalet mord på runt 4500 under ett år. Nu är siffran sex gånger högre. I andra 
latinamerikanska länder är det narkotikaligornas medlemmar som dödar varandra i 
isolerade områden. I Venezuela är det är vanliga människor som drabbas av 
gatukriminalitet och laglöshet när rättsstaten inte längre fungerar. Jag har varit i 
Venezuela flera gånger. Vid mina första besök under 1980-talet var Venezuela 
världsdelens mest välmående och säkraste land. Sedan har det gått utför. Nu vill jag inte 
åka dit. Här är en analys av situationen: www.insightcrime.org/news-analysis/is-
venezuela-becoming-the-most-dangerous-nation-in-latin-america 



 

Positiv utveckling för Venezuelas grannar            
Samtidigt som Venezuela faller samman går utvecklingen åt motsatta håll i 
grannländerna Colombia, Ecuador, Bolivia och Peru. Tillväxten pekar fortsatt stadigt 
uppåt i dessa länder. Optimismen växer. Samhällena blir allt mer stabila och trygga. 
Inflationen i dessa länder var till exempel bara runt 2 procent under årets första fyra 
månader, under samma period var inflationen i Venezuela 50 procent. Jag har varit flera 
gånger i Colombia och Ecuador och reser gärna tillbaka. Det blir snart en resa dit 
igen. http://www.colombia.travel/en 

 

Guatemalas vice president avgår efter skandal                      
En gigantisk bedrägeri- och korruptionshärva med förgreningar upp till högsta nivå har 
avslöjats i Guatemala. Under flera år har tullavgifter försnillats och hamnat i privata 
fickor i stället för statskassan vilket gjort folk rasande. Jag har varit i Guatemala 
regelbundet sedan 1980-talet och varje gång lämnar jag landet med en längtan tillbaka, 
men också sorg i hjärtat över den svåra fattigdomen och de djupa klassklyftorna som 
ingen förmår göra något åt. Statens pengar försvinner. Tullbedrägerierna avslöjades av 
FN:s antikorruptionsmyndighet Cicig som är verksamma i Guatemala.  Utpekad som 
högst ansvarig är landets kvinnliga vicepresident Roxanna Baldettis som nu tvingats 
avgå vilket ändå ger lite hopp. Mer om skandalen i New York Times 
artikel: http://www.nytimes.com/2015/05/11/world/americas/roxana-baldettis-resignation-
shadows-guatemala-politics.html?_r=0 

 
 
Följ med mig till den spansktalande världen                                         
Spanien, Kuba, Centralamerika. Sedan något år tillbaka leder jag kunskapsresor till den 
spansktalande delen av världen. Nu har det kommande årets resor spikats. I september 
i år blir det en resa till det okända Spanien som är speciellt framtagen för SvD accent. 
Denna resa blev fullbokad bara några timmar efter att den släpptes i mitten av maj men 
kommer att gå igen september 2016. Nästa resa avgår i januari 2016 och är en mycket 
intressant resa genom Centralamerikas sex länder. Denna resa som också är speciellt 
framtagen för SvD accent släpptes för bokning i slutet av maj och har fortfarande platser 
kvar. I mars 2016 leder jag en historisk resa till Kuba som också precis släppts för 
bokning och i maj 2016 planeras en historisk resa till Andalusien. Mer information om 
mina resor finns på denna 
länk: http://www.spanienportalen.se/index.php?page=kunskapsresor 

 


