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Politiken överröstar schlagermusiken 

I Spanien är det där med Melodifestivalen ingen stor sak. Det finns så mycket annat som 
är viktigare att analysera på landets arbetsplatser och barer än om det var rätt låt som 
vann i Festival de la Canció de Eurovisió, som schlagertävlingen kallas här i Spanien. 
Just detta år står politiken i fokus. Dygnet runt diskuteras politik och partitaktik. Under 
2015 ska fem val att hållas i Spanien. Vem vinner? Politik har blivit ett lika vanligt 
samtalsämne som fotboll och kärlek….Läs fortsättningen i min min senaste 
månadskrönika som finns på länken: 
www.sydsvenskan.se/varlden/politiken-overrostar-schlagern 
 
 
Sverige öppnar sig mer mot Spanien 
Statsminister Stefan Löfvén besökte Madrid i slutet av februari för två intensiva dagar då 
han mötte bland annat premiärminister Mariano Rajoy och Socialistpartiets ledare Pedro 
Sánchez. Förhoppningsvis innebar besöket att en ny syn på Spanien och den 
spansktalande världen har fått fäste i det svenska regeringskansliet. Att Sverige öppnar 
sig mer mot Spanien. Under sina åtta år som statsminister besökte aldrig Fredrik 
Reinfeldt Spaniens huvudstad. Intresset för Spanien var lågt inom regeringen och den 
dåvarande utrikesministern Carl Bildt kritiserades ofta för att han försummade den 
spansktalande världen för att i stället rikta en stor del av sitt intresse österut till länder 
som Moldavien och Georgien. Spanien är Europas femte största ekonomi och 
Latinamerika är en stor och viktig världsdel där svenskt näringsliv har stora möjligheter. 
Spanien är dessutom svenskarnas största turistland med över två miljoner svenska 



besök om året. Närmare hundratusen svenskar bor större delen av året i Spanien och 
ännu fler äger bostäder i landet. Bara under 2014 köpte runt 3000 svenskar bostäder i 
Spanien. Vi kommer att få se mer svenskar som slår sig ner i Spanien under de 
närmaste åren. Priserna har nått botten och är nu på väg upp, vilket jag tidigare 
diskuterat i mitt nyhetsbrev. Se mer info på www.Spanienportalen.se 
  

Release blev en riktig fiesta 
Releasen för min bok Fiesta— Spaniens folkfester och traditioner som hölls i början av 
februari blev en rejäl fiesta. Fullsatt hos Cervantesinstitutets mingelvänliga lokaler. Alla 
böcker som fanns med tog slut. Inbjudan gick också ut till prenumeranter av 
nyhetsbrevet vilket gjorde att de begränsade antalet platser snabbt fylldes. Ni som inte 
fick en plats eller missade evenemanget kommer snart att få en ny chans. Här beställer 
du boken på nätet: 
http://www.pricerunner.se/pl/802-804342219/Boecker/Fiesta!-Spaniens-folkfester-och-
traditioner-%28Inbunden-2014%29-
priser?q=fiesta+spaniens&ref=redirect&search=fiesta+spaniens&sort=4 

  

Intervju i tidningen En Sueco 

Med anledning av den nya boken i min Spanienserien blev det en längre intervju med 
mig i tidningen En Sueco, finns på denna länk: 
http://www.ensueco.com/p…/4074-i-moete-med-thomas-gustafsson 

 
Krisens Spanien skildras i ny bok 
Snart kommer min nya bok om Spanien ut i handeln, det är en rykande aktuell 
krönikesamling med analyser som skildrar krisens Spanien. Boken kommer att släppas 
officiellt den 15 april. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev. Här är en länk till 
förlagets sida om boken:  
http://www.spanienportalen.se/index.php?page=nya-bocker 

 
Föreläsningar i Nerja och Marbella 
I vår kommer jag att hålla två föreläsningar för svenskkolonierna i vid Costa el Sol. Den 
30 mars är jag i Nerja och den 31 mars i Marbella. Mer information om mina 
föreläsningar finns på denna länk: 
http://www.spanienportalen.se/index.php?page=forelasningar 

 



Res med mig till det okända Spanien 

Nu är det klart att jag kommer att leda en kunskapsresa till Spanien i september. Det blir 
en färd genom historien där medeltida städer och arkitektoniska underverk varvas med 
sköna naturupplevelser, gripande konstupplevelser, vinprovning och kulinariska 
sensationer. Vi börjar vår färd i Santiago de Compostela och fortsätter genom Asturien, 
Kantabrien, Baskien och Rioja för avslutning i Kastilien och Madrid. Endast en resa i 
höst, från 2 september till 12 september. Det blir en resa med guldkant. Högst 26 
deltagare. Resan läggs ut för bokning inom kort. Prenumeranter av detta nyhetsbrev har 
redan nu en möjlighet att sätta upp sig på en intresselista. Kontakta i så fall Iventus 
Travel som är arrangör av resan. http://www.iventustravel.se/ 

  

Analys om läget mellan Kuba och USA 

Det är stort intresse för Kuba just nu som en följd av den nya relationen mellan de gamla 
fienderna USA och Kuba. Under 2014 var jag tre gånger i Kuba och i år har jag varit en 
gång, hittills. Det är stort intresse för Kuba just nu och jag får många frågor från olika 
medier som vill ha information. Vad händer och vad säger Kubanerna? På länken finns 
min senaste analys om det som händer i Kuba: 

http://www.sydsvenskan.se/varlden/i-morkret-talar-alla-om-fidel-och-usa/ 

 
Intervju om vad som händer i Kuba 

På länken finns en intervju med mig om situationen i Kuba som jag nyligen gjorde för ett 
nytt program som liger på poddradio: 

http://www.globalreporting.net/sv/news/global-bar-blir-poddradio-0 

 

Amerikansk turistinvasion till Kuba 

Alla verkar vilja åka till Kuba nu, Speciellt är intresset från USA enormt. En av dem som 
precis varit i Havanna är den amerikanske tv-underhållaren Conan, här finns en 
underhållande länk om programmet: 

https://www.youtube.com/watch?v=hjfogiltO80 

   
På återseende!  ¡Hasta pronto! 


