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Välkommen till bokpresentation!
Spanien är nu på väg ur krisen som förlamat landet under sju år. Det har blivit dags för
en summering. Nu kommer min nya bok som granskar den spanska krisen och vad
nedskärningarna och besparingarna inneburit för spanjorerna. På onsdag den 15 april
släpps boken. Bokpresentationen hålls på ABF-huset på Sveavägen i Stockholm
klockan 18.00. Alla prenumeranter av detta nyhetsbrev är välkomna. Mer information
finns på bifogad pdf-inbjudan och denna länk:
http://abfstockholm.se/event/2015/04/den-blodande-tjuren/

Spaniens tvåpartisystem är nu brutet
Efter regionalvalet i Andalusien den 22 mars har det hettat till rejält inom den spanska
inrikespolitiken. Det som framför höjer temperaturen är att tvekampen mellan det
konservativa Partido Popular och Socialistpartiet PSOE har brutits av det nya
missnöjespartiet Podemos, men också av det nya socialliberala partiet Ciudadanos som
går starkt framåt bland borgerliga väljare som fått nog av korruptionen inom
regeringspartiet Partido Popular. Under detta år ska fem val hållas i Spanien. I mars var
jag på plats i Andalusien för att följa det första valet till det andalusiska regionalvalet. På
söndagen den 24 maj är det dags för årets andra val, då hålls regionalval i ytterligare 13
av landets regioner samt kommunalval i landets samtliga åttatusen kommuner. Viktigast
är förstås regionalvalet i huvudstadsregionen Madrid där jag då kommer att befinna mig.
Regionalvalet hålls alltså samma helg som finalen i Schlagerfestivalen i Wien men detta
påverkar inte det spanska politiska intresset, konstaterade jag i mitt förra
nyhetsbrev: http://www.sydsvenskan.se/varlden/politiken-overrostar-schlagern/ Valet till
kongressen och senaten i Madrid kommer att hållas i höst när premiärminister Mariano
Rajoy finner det mest gynnsamt, en utförligare analys om politikens år ligger på
länken: www.Spanienportalen.se

Partido Populars stora skandal i domstol
De högst uppsatta skurkarna inom Partido Popular ser ut att slippa undan när åtal nu
väckts i den så kallade Bárcenas-skandalen. Trots att det nu är bevisat att partiet tagit
emot mutor under 18 års tid är det endast de tre partikassörerna, först och främst Luís
Bárcenas men också de tidigare kassörerna Álvaro Lapuerta och Cristóbal Páez, som
kommer att ställas till svars i den första rättprocessen. Undersökningsdomaren Pablo
Ruz visar i sin utredning att Partido Popular tagit emot stora summor med svarta pengar
som sedan använts för att bland annat betala ut "extra löner" till partiets ledande
personer samt finansiera valkampanjer och till och med bygga om partiets huvudkontor i
Madrid. Men domaren Ruz kommer inte att hinna köra utredningen i botten på grund av
att han snart ska förflyttas. Kritiker anser att denna förflyttning är politiskt styrd då det
innebär att många skyldiga förmodligen slipper undan. Jag har tidigare skrivit om den
politiska korruptionen i flera krönikor och också tagit upp det i nyhetsbrevet. En
utförligare analys av korruptionen och den politiska krisen denna lett till finns i min nya
bok Den blödande tjuren—Krisens Spanien 40 år efter Spanien. När skandalen
briserade för två år sedan skrev jag i denna artikel. www.sydsvenskan.se/varlden/enkorrupt-politik/

Málaga konstälskarnas nya favorit
Med det nya stjärnmuseet Centre Pompidou Málaga som öppnades i slutet av mars har
den andalusiska hamn- och turiststaden Málaga blivit konstälskarnas nya
fixstjärna. http://www.centrepompidou.es/ Bara några dagar tidigare öppnade det ryska
konstmuseet El Centro de la Colección del Museo Ruso, San Petersburgo. Tidigare
finns fantastiska Museo Picasso där konstnärens egna favoritverk hänger, Museo
Carmen Thyssen Málaga med klassisk spanska konst och Centro de Arte
Contemporáneo, CAC Málaga, stadens häftiga museum för samtida konst. Jag har
besökt alla museum och min favorit är fortfarande Picassomuseet, men kultursmaken är
som alla vet personlig. http://www.museopicassomalaga.org/

Historiskt toppmöte mellan Kuba och USA
Lördag den 11 april var det dags för det historiska mötet mellan Kubas president Raúl
Castro och USA:s Barack Obama. Mötet mellan de forna fienderna skedde i Panama
City under det Amerikanska toppmötet (Cumbre de las Américas eller Summit of the
Americas) som i år arrangeras för sjunde gången. Tidigare har Kuba inte fått vara med.
Denna gång har stats- och regeringscheferna från 35 självständiga stater i Amerika
asmlats men fokus ligger på Kuba. De senaste dagarna har jag fått många frågor om
den nya relationen mellan Kuba och USA. De två mest skiftande intervjuerna gjorde jag
för Morgonpasset i P3 http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/526534?programid=2024 och
för ekonominyheterna i webbkanalen EFN: http://www.efn.se/2015/04/09/kuba-kan-blistorbolagens-nya-favorit/ Under fredagskvällen den 10 april medverkade jag även i
Aktuellt för att kommentera det historiska
mötet: http://www.svtplay.se/video/2816667?position=440

Turistboom väntar Kuba
En opinionsundersökning bland kubaner i Kuba visar att Barack Obama har blivit mer
populär än bröderna Castro. Jänkarna är populära. De har pengar och är generösa med
dricks. Redan under detta år kommer enligt beräkningar en miljon nordamerikanska
turister att besöka Kuba och snart kommer siffran öka till tre miljoner. Det finns till och
med analyser som pekar på att Kuba om tjugo år kan ta emot minst tjugo miljoner
nordamerikanska turister om året. Kuba har snabbt blivit den hetaste av alla
destinationer för nordamerikanare. Samtidigt är tiden räknad för den gamla
generationens revolutionärer. Det har alltså blivit bråttom att åka dit om man vill se
landet innan förändringarna blir för stora. I mitt senaste nyhetsbrev skrev jag om de nya
relationerna mellan Kuba och USA och den begynnande turistboomen, här är länken till
min analys i Sydsvenskan igen, det skrevs för en månad sedan och håller
fortfarande: http://www.sydsvenskan.se/varlden/i-morkret-talar-alla-om-fidel-och-usa/.

Nicaraguas kanal väcker motstånd
I tidigare nyhetsbrev har jag skrivit om Panamakanalen och det gigantiska arbetet som
genomförs när den 100 år gamla farleden ska breddas och moderniseras. Jag har också
skrivit om Nicaraguas planer på en egen kanal som ska gå mellan Atlanten och Stilla
havet. I januari var jag Nicaragua senaste gången vilket sammanföll med byggstarten. I
ett första skede byggs nu nya hamnar. I januari nästa år kommer jag att återvända till
Nicaragua och ska då följa upp hur långt arbetet har gått med den nya kanalen. Det
finns många tveksamheter med projektet som kallats en miljömässig katastrof. Kanalen
kommer dessutom att rubba maktbalansen i hela regonen. Här är en aktuell
genomlysning av motståndet mot Nicaraguas kanal, skriven av Frida Svensson och
publicerad i Svenska Dagbladet den 5 april i år: http://www.svd.se/nyheter/utrikes/stororo-infor-enormt-kanalprojekt_4461703.svd

Följ med på en kunskapsresa
Det går nu att följa med mig på en resa till den spansktalande världen. Tillsammans med
resebyrån Iventus Travel har jag lagt upp några kunskapsresor som kännetecknas av
sin höga kvalitet på hotell, restaurang och säkerhet. Det är resor med guldkant som ger
en djup inblick i de länder som besöks samtidigt som de ger möjlighet till trevligt
umgänge med god mat och dryck. Nu har datum för det kommande årets tre resor
spikats. I september i år blir det en resa till det okända Spanien som garanterat bjuder
på fantastiska upplevelser. I januari 2016 gör jag en mycket intressant resa genom
Centralamerikas sex länder och i mars 2016 leder jag igen en historisk resa till Kuba. De
aktuella resorna släpps för bokning i april och maj. Prenumeranter av detta nyhetsbrev
har redan nu en möjlighet att sätta upp sig på en intresselista och får då förtur när
resorna släpps. Mer information om resorna och hur man anmäler sig finns på denna
länk: http://www.spanienportalen.se/index.php?page=kunskapsresor

