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Katalonien har blivit en ödesfråga
Möjligheten till en kompromisslösning mellan de katalanska separatisterna och den
spanska centralregeringen ser nu ut att ha stängts. Flera månader efter det katalanska
regionalvalet som hölls den 21 december förra året befinner sig ledarna för de vinnande
separatistpartierna förtfarande antingen i landsflykt eller fängelse. Katalonien styrs från
Madrid. Den konservativa centralregeringen motarbetar samtidigt alla politiska försök till
en lösning på konflikten. Den regeringsvänliga förundersökningsdomare vid Högsta
domstolen som ansvarar för fallet har nu gett order om att alla 13 politiker som deltog i
utbrytningsförsöket i höstas ska gripas och ställas inför rätta. I det katalanska
parlamentet försöker separatisterna, som tillsammans har majoritet, fortfarande bilda en
regering. Följ utvecklingen på www.spanienportalen.se

Kataloniens förre ledare gripen
Den avsatte tidigare regionalpresidenten Carles Puigdemont greps av tysk polis den 26
mars. Han färdades i en personbil som var på väg mot Belgien där han levt i landsflykt
sedan slutet av förra året. Puigdemont hade deltagit i en konferens i Finland och reste
därefter med bilfärja till Sverige och därefter med bli genom Sverige och Danmark. I
Finland hade den spanska säkerhetstjänsten fäst en spårsändare i Puigdemonts bil. Så
fort hans bil körde in i Tyskland kunde han därför gripas av tysk polis efter tips
från Spanien. Puigdemont är internationellt efterlyst och åtalad i Spanien för uppror och
förräderi mot den spanska staten, allvarliga brott som kan ge 25 års fängelse. Men då
de nordiska länderna (liksom Belgien) inte stöder den spanska efterlysningen väntade
den spanska säkerhetspolisen till Puigdemont nådde fram till Tyskland innan de såg till
att han greps. Tysk domstol avgör om Puigdemont ska utlämnas till Spanien för att
ställas till rätta. När detta skrivs har det inte skett ännu. De hårda tagen mot
separatisterna har ett starkt stöd bland många riksspanjoren. Men i Katalonien växer
separatismen och motståndet mot Spanien.

Regeringspartiet Partido Popular i kris
De stora korruptionsskandalerna inom partiet, regeringens tafatta hantering av den
katalanska separatismen samt inte minst en generationsväxling bland väljarna har lett till
att konservativa Partido Popular befinner sig i en allvarlig kris. Allt fler borgerliga väljare
söker sig nu i stället till liberala Ciudadanos som är på väg att gå om Partido Popular i

stöd, visar opinionsmätningarna. Partido Populars väljare består dessutom till stor del av
pensionärer som är missnöjda med regeringens besparingspolitik som drabbar deras
pensioner. Den senaste trovärdiga väljarbarometern visar att liberala Ciudadanos nu har
26 procent stöd av väljarna medan konservativa Partido Popular har 24 procent.
Socialistpartiet PSOE har 22 procent och vänsterpartiet Union Podemos 17 procent.
Mycket kan förstås hända men vi ser nu hur regeringen blir allt mer nervös. Nu väntar en
spännande tid inför regionalvalen nästa vår och parlamentsvalet året därefter.
http://www.electograph.com/2018/03/espana-elecciones-generales-sondeo_23.html

Raúl Castro slut som president?
Söndag den 11 mars hölls val till den kubanska Nationalförsamlingen och till
provinsernas församlingar. Valet fick förstås stor uppmärksamhet i kommunistpartiets
massmedier. Men någon valpropaganda från olika kandidater eller partier syntes inte till
när jag var i Kuba veckorna inför valet, de enda som påminde om parlamentsvalet var
informationsbland och informationsaffischer. För att få ställa upp i valet till
församlingarna måste man ha blivit godkänd av kommunistpartiet. Nationalförsamlingen
är visserligen formellt den lagstiftande makten men i praktiken ligger makten högre upp
inom regimen. Ledamöterna till Nationalförsamlingen samlas bara två gånger om året
för att godkänna de beslut regimen fattat. Den nyvalda Nationalförsamlingen samlas nu
den 19 i april. Ledamöterna ska då formellt utse ett nytt statsråd och framför allt
ordföranden för statsrådet som blir statschef (president) och ordförande för ministerrådet
(regeringschef). Raúl Castro har meddelat att han inte kommer att ställa upp. Allt tyder
på att det blir förste vice ordförande i statsrådet, Miguel Díaz-Canel, som tar över
ansvaret för den verkställande makten. Men om det slutligen blir så att Raul Castro
lämnar över regeringsmakten är det bara Raúl Castro och en handfull män runt honom
som vet.. På länken skriver jag en analys om det kubanska valet:
https://www.svt.se/opinion/article17270890.svt

Ett första steg mot generationsskifte
Vårens stora politiska händelsen i Kuba sker alltså nu i april, då Raúl Castro sagt att han
avgår som statschef. Men Raúl Castro, och den inre cirkel med gamla
revolutionskamrater som Raúl Castro samlat runt sig, kommer förstås inte att släppa
kontrollen. Raúl Castro finns kvar som kommunistpartiets ledare och det är där den
politiska makten finns. Han kontrollerar också militären och säkerhetstjänsten. Viktigt att
komma ihåg när man försöker analysera vad som händer i Kuba är att det var USA och
inte Kuba som öppnade sig under den tidigare upptiningen mellan de båda länderna. Nu
har relationen mellan Kuba och USA svalnat betydligt. I Kuba har de ekonomiska
reformerna samtidigt bromsats in. Kuba har tagit två steg bakåt. Om man är pessimist
kan man alltså säga att det blir en marionett som tar över som statschef samtidigt det
gamla gardet finns kvar. Men att den gamla generationen till slut efter 60 år ändå
släpper fram en yngre generation på en symboliskt viktig post är ändå en viktig signal.
Regeringsombildningen kommer att röra om. Hur vet vi inte nu. Men det är ofrånkomligt
att nya makthavare kommer att släppas fram. Det kommer att ta tid. Det kommer att ske
fler bakslag. Men detta ändå en första början på något nytt. En bakgrund till vad som
sker ger jag i den femte utgåvan av min bok om Kuba som kom ut i höstas, finns på
denna länk: https://www.bokus.com/bok/9789173318181/kuba-en-fard-genom-historien/

Ny bok om den svenska kolonin Bayate
Äntligen är min nya bok om den svenska kolonin i Kuba klar. I den nya boken som har
titeln "Bayate: Den svenska kolonin i Kuba" berättar jag historien om hur en grupp
äventyrliga och arbetsamma svenska emigranter grundade en jordbrukskoloni i Kuba i
början av 1900-talet. Ända sedan jag för mer än trettio år sedan för första gången hörde
talas om att det existerat en svensk kolonin i Kuba har jag varit fascinerad av denna
historia, som låg gömd bakom revolutionens omstörtande samhällsbygge. När kolonin
som hette Bayate nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer.
Vardagen påminde om livet i en svensk landsortskommun. Invånarna firade midsommar
och svensk jul. Barnen gick i svensk skola. På lördagar var det dans på stadshotellet
och på söndagar gick man till kyrkan där en svensk präst predikade. För tio år sedan
gav jag ut en skrift om den svenska kolonin. Arbetet med att forska i historien har
därefter fortsatt vid sidan av mitt ordinarie arbete. Jag har grävt djupare i arkiv i Sverige
och i Kuba. Hittat svenskättlingar och anhöriga till Kubasvenskar i Sverige, Kuba och
USA. Jag har fått ta del av familjernas historier, fotografier, brev och dokument. Boken
finns i näthandeln, här är också länk till förlaget:
https://www.vulkanmedia.se/…/b…/bayate-av-thomas-gustafsson/

Bayatesällskapet stöder fritidshem
Ni som följer mitt nyhetsbrev vet att jag anser att kontakter och dialog gör Kuba till ett
mer öppet samhälle, inte en bojkott. Därför leder jag också regelbundet en resa till Kuba
där jag som ciceron reser runt med en grupp samhällsintresserade svenskar. Under
dessa resor besöker vi också den gamla svenskbygden Bayate utanför Santiago. Hittills
har 220 resenärer på så sätt varit med mig till Bayate och blivit medlemmar i
Bayatesällskapet. Nästa resa kommer att gå i mars 2019. Våra besök är viktiga för
kubanerna i området och har lett till att det vuxit fram ett ökat historiskt intresse. Nu
känner alla i trakten till sitt svenska förflutna. Ett annat resultat av mina ansträngningar
är att det nu finns ett museum i Mella som berättar om den svenska tiden och som jag
varit med om att bygga upp. På plats i Kuba är det framför allt konstnärskollektivet
Grupo Bayate som ser till att minnet av den svenska nybyggarkolonin lyfts fram. Ända
sedan Grupo Bayate grundades har de också arrangerat fritidsaktiviteter för barn och
ungdomar. Sedan 2017 är verksamheten samlad i fritidsgården Elefante Blanco. Hit kan
nu barn och ungdomar komma under eftermiddagar och helger för utvecklande
aktiviteter som teckning, musik, litteratur, dans. Stor kraft ägnas åt att hjälpa
handikappade barn. Sedan ett år tillbaka stöder jag med hjälp av bidrag från resenärer
fritidshemmet. Mer info på kubaportalen eller
direktlänken http://www.kubaportalen.se/index.php?page=bayate_idag

På återseende! ¡Hasta pronto!
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