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Nytt politiskt landskap efter historiskt val
Parlamentsvalet som hölls i slutet av december innebar att tvekampen mellan det
konservativa Partido Popular (PP) och det socialdemokratiska Socialistpartiet (PSOE)
bröts av det nya vänsterpartiet Podemos, men också av det liberala partiet Ciudadanos.
Tvåpartisystemet är krossat. En ny etapp i Spaniens historia har nu inletts. Nästa
regering blir en minoritetsregering som tvingas lära sig att kompromissa för att undvika
nyval.

Partido popular störst men svårt att bilda regering
Konservativa regeringspartiet Partido Popular blev det största partiet i valet och
utropade sig till segrare, men det blev en seger med bitter eftersmak. Med 123 mandat
av parlamentets 350 platser är partiet långt ifrån egen majoritet. Dessutom tappade
partiet en tredjedel av sitt väljarstöd jämfört med förra året. Som ledare för största parti
kommer premiärministern Mariano Rajoy att försöka få fortsätta regera. Det kommer att
bli svårt. Tillsammans har Socialistpartiet PSOE, det nya vänsterpartiet Podemos, det
gamla vänsterpartiet och de regionala partierna fler mandat. De kommer att rösta emot
en ny konservativ regering. Liberala Ciudadanos har sagt att de lägger ner sina röster
men det räcker alltså inte för Mariano Rajoy.

Valet tvingar spanska politiker lära sig kohandla
Det var den sjunde gången i rad som jag bevakade ett parlamentsval på plats i Madrid,
och aldrig tidigare har det gett ett så komplicerat resultat. Inget parti är självskriven för
att bilda regering, vilket innebär att politikerna nu kommer att tvingas kompromissa och
lära sig vad "kohandla" innebär för att undvika nyval, just det svenskar är mästare på.
Makten har flyttats till parlamentet. Spanien har blivit lite mer nordeuropeiskt. När
parlamentet samlas den 13 januari blir det statschefen kung Felipes uppgift att sondera
och välja vem som ska få försöka bilda regering. Om Mariano Rajoy misslyckas kommer
förmodligen Socialistpartiets ledare Pedro Sánchez att göra ett försök. Han måste då ha
stöd av Podemos och även något annat regionalparti. För att stödja en Socialistregering
har dock Podemos krävt att katalanerna ska få hålla en folkomröstning, vilket
Socialistpartiet inte vill. De närmaste månaderna kommer mycket att avgöras för
Spaniens framtid. Följ den spännande utvecklingen på på www.spanienportalen.se

Intervju om Franco 40 år efter hans död
Den 20 november var det 40 år sedan Spaniens gamla diktator general Francisco
Franco dog. Här i Spanien har jubileet uppmärksammats med dokumentärer och
minnesbilagor i alla spanska tidningar. Demonstrationer arrangerades också där
anhöriga till diktaturens offer krävde rättvisa. Med anledning av jubileet deltog jag
i en timmes intervju i ungdomsprogrammet Morgonpasset där jag berättade om
Franco. Lite folkbildning för dagens ungdom alltså. Programmet ligger på länken
om någon vill lyssna.
www.sverigesradio.se/sida/avsnitt/651420?programid=4765

Följ med mig till Andalusien
I maj finns chansen att följa med mig på en kulturhistorisk kunskapsresa till
Andalusien. Det är en resa för samhällsintresserade livsnjutare som är vill veta
mer om Spaniens historia, kultur och politik. Prenumeranter av detta nyhetsbrev
har nu en möjlighet att följa med på denna unika resa som går under en vecka i
maj. Programmet är späckat med upplevelser och däremellan finns tid för
gastronomiska sensationer och provsmakning av vin. Jag är med som ciceron
och färdledare under hela resan, arrangör är Iventus Travel. Mer information om
resan och bokning på denna länk: www.iventustravel.se/andalusien-en-fardgenom-historien

Ett spännande 2016 i Spanien
Även 2016 kommer att bli ett år i politikens tecken för Spanien. Den första och
största frågan är vem som kommer att kunna bilda regering. Blir det en
fortsättning med Rajoy, eller blir det en vänsterregering? Och hur reagerar
marknaden på om Podemos får avgörande makt? Att detta parti förvandlats från
ett radikalt missnöjesparti till ett vänsterparti med en gammal form av
socialdemokrati i programmet verkar många utlänningar missat så reaktionen kan
bli stor. Den katalanska frågan kommer också återigen att hamna överst på
agendan. En debatt om att reformera konstitutionen har pågått en tid, det ska bli
spännande att se vad detta kan leda till. Under 2016 kommer också flera av de
stora korruptionsskandaler efter politisk fördröjning att hamna i rätten. Allt detta
och mycket därtill kommer jag att bevaka. Följ den spännande utvecklingen i
kommande nyhetsbrev och på www.spanienportalen.se

Kuba och Sverige är kompisar igen
Sverige och Kuba inleder en ny era i sitt samarbete enligt en överenskommelse som
undertecknades i slutet av december. Bland dialogfrågorna finns teman som ekonomi,
företagande och investeringar, högre utbildning och forskning, miljö och
klimatförändringar, katastrofförebyggande, kultur, mänskliga rättigheter, jämställdhet och
HBTQ. Sveriges nuvarande socialdemokratiska regering förklarade redan vid sitt
tillträde att det var dags för en ny politik mot Kuba. Därefter har flera möten skett mellan
svenska och kubanska regeringsrepresentanter. I september skedde ett informellt möte
mellan statsminister Stefan Löfven och Kubas president Raúl Castro när båda befann
sig i FN-högkvarteret i New York. De nya relationerna bekräftades den sista veckan i
december genom att Sveriges ambassadör togs emot i Havannas utrikesministerium för
att underteckna överenskommelsen. Mer finns på
länken: http://www.swedenabroad.com/svSE/Ambassader/Havanna/Aktuellt/Nyheter/Ny-overenskommelse-mellan-Sverige-ochKuba-sys/

Raúl Castro fortsätter sina reformer
I mitten av december var det ett år sedan Kuba och USA närmade sig varandra.
USA lovade att stryka Kuba från sin lista över terroriststater, Kuba skulle släppa
politiska fångar. Mycket har hänt sedan dess med nya ambassader med mera.
Om detta har jag skrivit i tidigare nyhetsbrev. Fler wifo-zoner har nyligen öppnats
runt om i Kuba och det har blivit möjligt att skicka post direkt mellan Kuba och
USA. Direkta flygförbindelser är nu också på väg att öppna mellan USA och

Kuba. Närmandet mellan de båda tidigare fienderna fortsätter alltså. Men
fortfarande återstår mycket innan relationen är normaliserad. På partiets tidning
Granma ser det alltså ännu ut som om tiden stått stilla: www.granma.cu

Längre radiointervju om Kuba
Med anledning av allt som händer i relationen mellan USA och Kuba intervjuades
jag under en timme i radioprogrammet Kongressen.
Intervjun ligger på denna länk: http://kongressen.libsyn.com/usa-kuba-sant

Ny oberoende webbportal om Kuba
Sedan en tid tillbaka finns nu en ny webbportal med information om Kuba.
Kubaportalen är en systerpublikation till Spanienportalen, och jag är ansvarig
utgivare också för denna. Gör gärna ett besök: www.kubaportalen.se

Ett spännande 2016 i Kuba
Det blev som vi vet Barack Obama som tog det historiska beslutet om att inleda
en ny Kubapolitik från USA:s sida. Nu väntar vi med spänning på vem som blir
Obamas efterträdare, vilket kommer att få en avgörande betydelse för om
tövädret ska fortsätta. En stor politisk händelse inleds den 16 april då Kubas
kommunistparti PCC samlas för kongress. Det är sjunde gången det mäktiga
partiet samlas. Raúl Castro kommer att lansera en fortsättning på sina reformer
som är nödvändig om landet ska överleva utan hjälp från Venezuela. Jag
fortsätter min bevakning av Kuba även nästa år och kommer naturligtvis också att
åka dit några gånger. Följ den spännande utvecklingen i mina nyhetsbrev och
på www.kubaportalen.se

Ett spännande 2016 i Latinamerika
Förändringens vindar sveper över Latinamerika som stigit fram som framtidens
hoppfulla kontinent. Utan terrorhot och krig. Stadig ekonomisk tillväxt och
utjämnade klassklyftor. Även inom politiken sveper förändringens vindar.
Medborgarna vill ha något nytt. I Argentina tvingades det gamla
vänsterpopulistiska peroniststyret under Cristina Kirchner lämna makten efter tolv
år för att ge plats för den nya marknadsvänliga presidenten Mauricio Macri. I
Venezuela led vänsterpopulistiska Chavistpartiet ett svidande nederlag i
parlamentsvalet. I Brasilien skakas Dilma Rousseffs styre av skandaler och i
både Guatemala och Panamá riskerar de tidigare makthavarna att ställas inför
rätta för korruption. Massflykten från Kuba har ställt grannsämjan under svåra
prövningar i Latinamerika där tusentals kubaner på väg mot USA sitter fast
mellan gränspassagerna. Under våren kommer förhoppningsvis den enorma
kanalbreddningen att öppna i Pánama. Latinamerika står alltså inte stilla i år
heller, följ utvecklingen på mitt nyhetsbrev.

Tropisk utsikt i Panamá
Jag kommer som alltid att tillbringa vintern i varmare trakter för att slippa råkalla
Madrid och mörka Stockholm. Denna gång övervintrar jag och familjen i Pánama.
Det ska bli skönt att följa den spansktalande världen från en tropisk utsikt.
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