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Epokskifte för Spanien ger ny politik
För den som är intresserad av Spanien har den spanska inrikespolitiken
blivit synnerligen spännande att följa. Sedan maktskiftet i somras, då Pedro
Sánchez från Socialistpartiet (PSOE) blev Spaniens nya premiärminister
genom att vinna ett misstroendevotum, har den politiska temperaturen
stigit. Fyrtio år efter att Spanien blev demokratiskt ser vi nu ett helt nytt
politiskt landskap växa fram. Kommunal och regionalvalen i maj 2019
kommer att ge besked om partiernas stöd hos spanjorerna, men
dessförinnan väntar ett val i Andalusien vilket innebär att valrörelsen i
praktiken redan börjat. Läs mer om detta och om Spanien
på: www.spanienportalen.se
Diktatorn ska flyttas från sitt monument
General Francisco Franco, segrare i inbördeskriget och Spaniens gamla
diktator, tvingas lämna sin grav. Fredagen den 24 augusti beslutade den
nya Socialistregeringen att driva igenom en förflyttning av Francos
kvarlevor. Beslutet godkändes av en knapp majoritet i kongressen,
konservativa Partido Popular och liberala Ciudadanos är motståndare då de
anser det är bäst att låta allt vara för att inte riva upp gamla
konflikter. Frågan är nu var Francos kista ska placeras. Francos barnbarn,
som är närmaste släktingar, kräver att deras morfar ska få en grav i
Madrids katedral Almudena. Det är det få som vill. Striden om Francos
kvarlevor har pågått länge, redan 2012 skrev jag denna
krönika: https://www.sydsvenskan.se/2012-07-23/offren-far-ingen-ro-ibodelns-temapark

Kubas regim vill säkra sin framtid
I mina senaste nyhetsbrev har jag berättat utförligt om aktuella händelser i
Kuba och därför blir det bara ett kort inlägg denna gång. Den kubanska
regimen fortsätter sitt arbete med att förbereda kubanerna inför ett framtida
generationsskifte men inget är helt klart. Men i den nya förändrade
konstitutionen som ska införas kommer makten att fördelas ytterligare. Mer
om Kuba och händelseutvecklingen på www.kubaportalen.se
Spännande framtid för Mexiko
Den största nyheten från Latinamerika sedan lång tid tillbaka är att Andrés
Manuel López Obrador blir Mexikos nästa president efter att ha vunnit
presidentvalet som hölls den första juli. När han tillträder i december är det
en revolution på flera plan. Jag var på plats i Mexiko under valet för att
rapportera om utvecklingen och ta del av stämningen. På länken ligger en
analys som inte är inlåst och som jag skrev under valnatten: Mexikos nästa
president – López Obrador
Häng med till Mexiko!

Välkommen att följa med till Mexiko, världens största spansktalande land.
Nu på torsdag den 25 oktober håller jag en föreläsning om Mexiko i
Stockholm med anledning av att jag ska leda en rundresa dit i januari.
Tajmingen för resan är perfekt. Få länder har så mycket att erbjuda en
historie- och samhällsintresserad resenär som Mexiko just nu. Arrangör är
Iventus Travel. Mer information om resan finns på länken
https://www.iventustravel.se/svdmexiko
Föreläsningen nu på torsdag är öppen och gratis men föranmälan är
önskvärd. Hoppas du kommer förbi och lyssnar! Mer info på
länken: https://www.iventustravel.se/foredrag-i-stockholm
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