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Katalanerna mot historiskt ödesval
Frågan om Kataloniens framtid dominerar sedan en tid all debatt i Spanien. Det
katalanska regionalvalet söndagen den 27 september ska enligt det regionala styret
tolkas som en folkomröstning om framtiden för Katalonien. Om partibildningarna som
står bakom en separation från Spanien vinner majoritet kommer de att inleda vägen mot
att utropa ett självständigt Katalonien. Den konservativa centralregeringen i Madrid
vägrar trots hotet om splittring att förhandla med separatisterna. Spaniens
premiärminister Mariano Rajoy och hans regering har i stället drivit igenom en
kontroversiell rättslig reform som gör det möjligt för staten att gripa in och avsätta den
katalanska regionala ledaren Artur Mas om han går vidare med planerna. Hur det än går
i regionalvalet har det uppstått en djup spricka mellan Katalonien och Spanien. Den
närmaste tiden kommer jag att vara på plats i Barcelona för att kunna följa och
rapportera om dramatiken. Jag har skrivit mängder med artiklar om vad som händer i
Katalonien de senaste åren. På länken finns en analys som jag skrev i höstas då den
planerade folkomröstningen stoppades vilket fick den katalanske ledaren Artur Mas att
tidigarelägga regionalvalet:
www.sydsvenskan.se/varlden/folkomrostningen-blev-radgivande-undersokning/

Ekonomin regeringens hopp
I Spanien väljer regeringschefen valdag. Allt tyder nu på att Mariano Rajoy kommer att
vänta ända fram till mitten eller slutet av december med riksvalet till parlamentet i Madrid
för att kunna vinna röster på den ekonomiska utvecklingen. Enligt tidigare planer skulle
valet ha hållits i november. Men i december har ekonomin hunnit återhämta sig ännu
mer. Då kommer skattelättnaderna som nyligen införts att ha börjat märkas i
plånboken och då har arbetslösheten sjunkit ytterligare tack vare alla ny
projektanställningar inför julen. Dessutom kommer alla offentliganställda att få sin jullön

utbetalad för första gången på flera år. Mariano Rajoys strategi inför valet är nu att gång
på gång upprepa att det bara är han och hans regering som kan ge stabilitet i den
ekonominska utvecklingen. Grekland används som ett avskräckande exempel på vad
som händer om vänsterpartiet Podemos får inflytande i politiken, vilket blir fallet om
Socialistpartiet blir största parti men måste ha stöd av Podemos för att kunna bilda
regering. Trots alla korruptionsskandaler inom Partido Popular och det utbredda
missnöjet med besparingspolitiken kan det alltså bli så att Mariano Rajoy kan sitta kvar.
Inte med egen majoritet som i dag, det är jag säker på. Men han kan bilda regering med
stöd av det borgliga partiet Ciudadanos. Men detta parti kommer då, om de ska stödja
regeringen, att kräva att alla skandaler inom Partido Popular ska upp på bordet och de
skyldiga ska bort. På länken nedan finns en artikel jag skrev för två år sedan då
korruptionsskandalerna brisserade. En spännande höst väntar.
http://www.sydsvenskan.se/varlden/en-korrupt-politik/

Nya Spanienböcker på bokmässan
Hur förändrades Spanien av krisen? Varför firar spanjorerna så många fiestor? Jag
brukar alltid besöka bokmässan i Göteborg. Ända sedan jag gav ut min första bok 1995
har det blivit en tradition. I år har jag två nya böcker som inte varit med på bokmässan,
boken ”Fiesta— Spaniens folkfester och traditioner” som kom ut strax före jul och som är
den tredje delen av min facklitterära bokserie om Spanien, och den aktuella boken ”Den
blödande tjuren— Krisens Spanien 40 år efter Franco”. I år blir det dock ett kort besök
för mig på bokmässan, jag kommer bara att vara där torsdagen den 24 september.
Redan dagen efter åker jag sedan tillbaka till Spanien för att följa det katalanska
regionalvalet på plats i Barcelona. Om du är i Göteborg kanske vi syns vi i Carlsson
Bokförlags monter, jag är där kl 16-17.
http://www.carlssonbokforlag.se/archives/9347
http://www.carlssonbokforlag.se/archives/8728

Föreläsning i Torrevieja
Under hösten håller jag flera föreläsningar om vad som händer i Spanien på olika platser
i Sverige. Många företag, organisationer och sammanslutningar med intresse för
Spanien vill veta mer om vad som händer. Föreläsningarna i Sverige är slutna. Den
enda föreläsningen som är öppen för allmänheten håller jag i Spanien, den 8 oktober i
Torrevieja i Spanien. Mer information finns på länken:
http://www.masamigos.com/sv/articulo/thomas-gustafsson-p-bes-k

Följ med mig till Andalusien
Nu är det klart att jag kommer att leda en historisk resa genom Andalusien i maj. Resan
som är en utveckling av min verksamhet som hispanist och föreläsare spänner över
historia och kultur, samhälle och politik, konst och gastronomi och är producerad av
specialresebyrån Iventus Travel i Stockholm. Resan har ännu inte släppts för
marknadsföring, men som prenumerant till detta nyhetsbrev har du nu en möjlighet att
sätta dig på en intresselista hos resebyrån. Mer information om resan finns på denna
länk.
http://www.spanienportalen.se/index.php?page=kunskapsresor

Öppningen mellan Havanna och Washington
I slutet av juli öppnade som planerat Kuba och USA sina ambassader i respektive
länder. Jag fick några bråda dagar fyllda av samtal från olika medier som sökte
information och/eller intervjuade mig. Här finns länkar till tre av inslagen där jag citeras:
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3191432
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6232439
http://www.metro.se/nyheter/diplomatisk-nystart-for-usa-ochkuba/Hdzogs!dakasssjTAKPtQVbpalSQ/

Revolutionär mötte Guds sändebud
Som planerat nedsteg påven på Kuba i slutet av september där han mötte det kubanska
folket vid flera stora utomhusmässor. Han besökte och kysste även Kubas skyddshelgon
Jungfrun av Cobre (Virgen de la Caridad del Cobre) i hennes kapell strax utanför
Santiago de Cuba. Påvens Kubabesök har väckt stor uppmärksamhet i den
spansktalande världen. I Havanna träffade han bröderna Castro, separat vilket är värt att
notera. Med Rául var det samtal om politik och med Fidel talade påven om religion och
böcker. Mötet med Fidel Castro skedde i den gamle revolutionärens privata hem och
dokumenterades av hans son Alex Castro som är fotograf. På några av bilderna skymtar
även Fidel Castros hustru och familjens andra söner. På länken finns bilder och även en
videosnutt:
http://www.granma.cu/papa-francisco-en-cuba/2015-09-20/visito-el-papa-francisco-afidel

Latinamerika rör sig
I Guatemala har presidenten och vicepresidenten tvingats bort från makten och ställs
inför rätta efter avslöjanden om korruption, och, de folkliga protesterna har lett till nyval.
Det som nu händer i Guatemala är mycket hoppingivande. Mellan Venezuela och
Colombia har gränskonflikten som tur var blivit mindre spänd, efter medling av bland
annat Ecuadors och Uruguays presidenter. Konflikten som har sin grund i Venezuelas
instabila inrikespolitik lede till att militären sattes i beredskap och ambassadörerna
kallades hem. Nu ska ambassaderna öppnas igen och en dialog har inletts. Det händer
som alltid mycket i Latinamerika, men min tid är just nu en stor bristvara. Nya
prenumeranter som vill veta mer kan läsa mina tidigare nyhetsbrev, se länk nedan. Nu
åker jag mot Göteborg där det nog blir regn som vanligt....
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