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Spanien tvättar korruptionen
Den politiska korruptionen fortsätter att dominera nyhetsrapporteringen här i Spanien. Var och
varannan dag sker nya arresteringar samtidigt som allmänheten matas med uppgifter från någon
av alla förundersökningar som pågår. Man kan få intrycket att korruption genomsyrar allt i det
spanska samhället. Men det finns alltid två sidor av ett mynt. Man kan i stället se
rättsprocesserna som ett bevis för att politisk korruption numera inte accepteras i Spanien. De
flesta bedrägerier som nu dras fram ur smutsen skedde för flera år sedan, under byggbubblan
under 00-talet. Denna vår har flera rättegångar lett fram till domar mot personer som tidigare haft
nyckelpositioner inom partiet. På nätpublikationen www.spanienportalen.se skriver jag utförligt
om fallen.

Kvinnlig ledare för PSOE?
Stor betydelse för Spaniens framtida utveckling får frågan om vem som kommer att över
ledningen för Socialistpartiet PSOE. Valet av ny partiledare sker den 21 maj vid ett primärval.
Formellt utses sedan den nya partiledaren vid partikongressen 16-18 juni. De tre kandidaterna
är tidigare talmannen i parlamentet Patxi López, den andalusiska regionalpresidenten Susana
Díaz samt den tidigare utmanövrerade partiledaren Pedro Sánchez. Om Susana Díaz vinner
primärvalet innebär det att en kvinna för första gången har möjlighet att bli premiärminister i
Spanien vilket analyseras mer utförligt på www.spanienportalen.se. Här finns mer om
partikongressen: http://www.psoe.es/39congresopsoe/

Spanien världens bästa turistland
Allt fler väljer Spanien för sin semester. Under förra året kom 75,3 miljoner besökare vilket var
ett nytt rekord. En anledning är förstås klimatet och stränderna, men många lockas också av den
färgstarka kulturen, landskapet, människorna och möjligheten att uppleva gastronomiska
sensationer. En vetenskaplig analys av Spaniens framgång som turistdestination finns i World
Economic Forums nya rapport Travel and Tourism Competitiveness Report 2017 som
placerar Spanien på första plats av världens alla länder.

Baskiska ETA finns snart inte mer
Den baskiska terrorist och separatistorganisationen ETA lämnade tidigare i år en förteckning till
polisen över var de har sina vapen gömda . Den 7 april meddelade de därefter att de nu övergår
till att bli en vapenfri organisation som slutligen ska upphöra helt. Jag har följt och rapporterat
om om ETA ända sedan 1980-talet och därmed fått uppleva flera attentat och även fredsavtal
och bakslag. Men denna gång är det annorlunda. Efter 857 mord, 90 kidnappningar och över
700 bombattentat är det äntligen slut på ETA:s terror. Freden är nu verklighet. Det märks. De
senaste åren har jag tillbringar mycket tid i Baskien som har en stor plats i mitt hjärta. Nu finns
stark framtidstro i Baskien. Ekonomin växer. Restaurangerna är fullbokade. Samtidigt har allt fler
kvalitetsmedvetna turister börjat upptäcka Baskien med sitt rika utbud. På länken ligger ETA:s
senaste kommuniké: http://www.diariovasco.com/politica/201704/07/declara-organizaciondesarmada-20170407011801.html

Följ med mig till Spanien i september
I september finns chansen att följa med mig på en kulturhistorisk resa till det okända Spanien
där San Sebastián är en av höjdpunkterna. Resan inleds i Santiago de Compostela och avslutas
i Madrid. Det är en händelserik kunskapsresa för samhällsintresserade livsnjutare som är
intresserade av historia och politik kombinerat med gripande kulturupplevelser och läcker mat
och dryck. Vi bor på paradorer och femstjärniga hotell och upplever det bästa Spanien har att
erbjuda. Resan som går 6-16 september arrangeras av Iventus Travel i samarbete med SvD
accent. Den har nyligen släppts för bokning. Mer information på
länken: www.iventustravel.se/svdspanien

Föreläsning om Spanien i Stockholm
Den 30 maj håller jag en föreläsning i Stockholm med anledning av den historiska resan till
Spanien i september. Åhörarna får följa med genom den spanska historien, lära känna den
unika spanska kulturen och gastronomin och också veta mer om dagens situation i Spanien.
Arrangör är Iventus Travel i samarbete med SvD accent. Föreläsningen startar 18.15 på
Piperska muren i Stockholm och är gratis, men föranmälan måste göra hos Iventus
Travel. Information och anmälan på länk

Spanskt statsbesök till Kuba
Det är ännu inte officiellt, men flera källor bekräftar att Spaniens kung och premiärminister ska
inom kort ska åka på ett officiellt statsbesök till Kuba. Planeringen pågår för fullt för att
statsbesöken ska hinna genomföras innan Raúl Castro avgår som president februari 2018. Raúl
Castro kommer visserligen att sitta kvar som ledare för det allsmäktiga kommunistpartiet fram till
april 2021 (om han lever så länge) vilket innebär att han behåller makten och kontrollen över
landet. Men för att kunna nå tunga affärsöverenskommelser för framtiden är det viktigt att möta
Raúl Castro för regeringsförhandlingar. Spanien har av historiska, kulturella och ekonomiska
skäl en nära relation med Kuba. Investeringarna är stora. Många kubaner söker sig nu till
Spanien. En inbjudan till statsbesöket lämnades av den kubanske
utrikesministern. http://www.granma.cu/mundo/2017-04-17/inicio-canciller-cubano-visita-oficiala-espana-17-04-2017-22-04-05

Fidel Castros grav nytt vallfärdsmål
Sedan Fidel Castro begravdes i början av december har tiotusentals sörjande och nyfikna
besökt hans grav som förvandlats till en av Kubas stora vallfärdsmål. Den kubanske
revolutionsledaren ville inte att några monument skulle resas till hans minnen eller att gator och
torg skulle bära hans namn. Detta har respekterats. Men hans grav har blivit en plats som får ta
emot många besökare. Regelbundet arrangeras också olika jubileum och högtidlighållanden
kring hans person. Under de månader som gått sedan Fidel Castro dog och Raúl Castro blev
ensam kvar på toppen har Raúl Castro visat att han har fullständig kontroll över landet.
Samtidigt pågår förberedelserna inför det ofrånkomliga generationsskiftet. Följ det senaste som
händer i Kuba på www.kubaportalen.se

Google nu i kubansk version
Amerikanska söktjänsten Google har under våren etablerat sig i Kuba som första stora
internationella IT-bolag. Under våren har Google placerat de första servrarna i landet.
Fortfarande är dock internettillgången mycket begränsad i Kuba och hastigheten är uselt låg.
Det går heller inte att komma in på internet via telefonnätet med sin smartphone utan
uppkoppling måste ske på hotell och företag som har wifi samt i de nyöppnade wifi-zonerna som
finns i alla städer och där det kostar dyra pengar att få en tidsbegränsad uppkoppling. Politiska
och ekonomiska skäl bromsar utvecklingen. Staten vill ha kontroll över information. I Reportrar
utan gränsers pressfrihetsindex hamnar Kuba på plats 173 och är
svartfärgat. https://rsf.org/en/ranking

Nytt galleri med svensk anknytning i Kuba
Under våren öppnades det nya konstgalleriet Estudio Taller Bayate i Santiago de Cuba. Bakom
galleriet som specialiserat sig på naivistisk konst står konstnärskollektivet Grupo Bayate som
samlar konstnärer från det område utanför Santiago där en gång fanns en svensk
nybyggarkoloni som hette Bayate. Jag besökte galleriet senast i mars och det ligger mycket
centralt i Santiago på Calle Santo Tomas 547. Utöver naivistisk konst finns en mindre utställning
i galleriet med konst som anknyter till Sverige. Invigningen väckte stort intresse, en av
besökarna var den kubanske kulturministern. Så här rapporterar den kubanska nyhetsbyrån
Prensa Latina om galleriet: https://casadranguet.wordpress.com/2017/02/15/galeria-de-arte-naifproxima-a-abrir-sus-puertas-en-santiago-de-cuba/

Nya Kubaboken nu på tryckeriet
Min nya Kubabok ligger nu på tryckeriet. Det blir den femte helt nya utgåvan av min bok om
Kuba. Mycket nytt har hänt sedan den fjärde utgåvan kom ut 2011. Alla kapitel om ekonomin,
politiken, samhället och kulturen har fått skrivas om från grunden. Bildmaterialet har
aktualiserats och bytt ut. Omslaget är nytt, liksom undertiteln. Det blir i praktiken en helt ny
bok. Boken ”Kuba—en färd genom historien” ska nu tryckas och bindas vilket tar sin tid, den
beräknas komma ut i handeln i slutet av
våren. http://www.bokus.com/bok/9789173318181/kuba/

Passionerad resa till Mexiko
Ända sedan min ungdom då jag studerade en termin i Mexiko har jag varit fascinerad av Mexiko,
detta väldiga mestisland dit jag återkommer så ofta jag har en chans. Här finns de skarpa
färgerna. Den gripande historien. Kontrastfyllda vardagen. Smakrika maten. Passionerna... Som
en utveckling av min verksamhet som föreläsare leder jag numera fyra kulturhistoriska resor om
året till den spansktalande världen. Varje år blir det resor till Spanien och till Kuba, däremellan
blir det också en resa till ett nytt resmål. Nu har det blivit dags för Mexiko. Det är nu fastslaget att
jag ska leda en resa genom Mexiko i januari 2018. Det blir en färd genom historien som
arrangeras av Iventus Travel och som går 15-30 januari 2018. Resan kommer att presenteras
utförligt inom kort, men redan nu kan intresserade sätta sig på en intresselists hos Iventus, mer
om mina resor på http://www.spanienportalen.se/index.php?page=kunskapsresor

Venezuelas kris fördjupas
I både Nicaragua och Ecuador lyckades vänsterpopulister behålla makten i vintern och vårens
presidentval, men i Venezuela skärper oppositionen motståndet. Jag har tidigare skrivit om
krisen i Venezuela, den här våren har läget snabbt förvärrats. Sveriges Radios Lotten Collin har
under våren rapporterat om händelseutvecklingen, reportagen ligger på denna
länk: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/884269?programid=2946
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