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En kung abdikerade, en ny kung har proklamerats
Den 2 juni meddelade Juan Carlos sin avgång som kung. Kungens abdikation innebar
att jag fick en hektisk arbetsdag där jag förutom att skriva en analys för Sydsvenskan
också medverkade i P1, SVT och TV4. Med sitt beslut visade Juan Carlos ännu en gång
att han är en stor statsman. Han avgick och han gjorde det precis vid rätt tidpunkt. Med
Felipe VI som statschef styrs nu samtliga institutioner av en ny generation utan egna
erfarenheter av diktaturen. Redan vid sitt tillträde visade Felipe VI att han är en kung av
tiden. Katolska kyrkan hölls för första gången utanför statschefsämbetet. I Sydsvenskan
berättar jag mer om den nya kungen och hans viktiga roll som opolitisk och enande kraft
i det mångfacetterade Spanien:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/tilltradande-kungen-forberedd-pa-sin-nya-roll/

Ömtålig vändning i den spanska ekonomin
Efter snart sju svåra år ser vi nu flera tecken på att Spanien är på väg ut ur krisen.
Exporten ökar och siffrorna för tillväxten och industrin ser allt mer positiva ut. Turismen
växer. Räntorna Spanien måste betala på sina lån är nu lägre än USA:s. Därmed kan
man säga att krisen ser ut att vända. Men de stora nedskärningarna och den
smärtsamma inre devalveringen har dragit ner konsumtionen. Arbetslösheten är kvar på
samma höga nivå. Inflationen är riskabelt låg. Den fortsatta utvecklingen är nu helt
beroende av hur ekonomin utvecklas i världen. Om allt går bra lämnar Spanien krisen
nästa år, efter sju svåra år. Men faller den internationella efterfrågan bromsas
utvecklingen. De nya jobben kommer då också att dröja ytterligare.

Är det läge att köpa semesterbostad i Spanien?
Den vanligaste frågan när jag håller föreläsningar om Spanien är när fastighetskrisen
vänder och det är läge att köpa bostad i Spanien. Redan 2006 varnade jag för att
priserna varit för höga på en övervärderad marknad. Efter att bubblan sprack i början av
2008 har jag gett rådet att avvakta med köp för dem som vill att priserna ska ha nått
botten. Men nu ser vi en vändning. På turistorter där den internationella marknaden styr
har priset på de mest attraktiva objekten redan nått botten och där sker nu också en
återhämtning. Bostäder med sämre läge har däremot ännu inte nått botten. I
storstäderna är det också en eftersläpning på priserna. Totalt för Spanien återstår därför
ännu en tid tills priserna sänkts till rätt nivå för att möta efterfrågan. Men den som hittar
en bra bostad på en turistort som passar de egna önskemålen har det blivit köpläge
förutsatt att man kan pruta. Att växelkursen för den som har kronor är gynnsam är ju
också viktigt.

Spanien vinnare som turistdestination
Med 2,1 miljoner svenska besök under 2013 behåller Spanien sin ställning som
svenskarnas favoritland och slog dessutom sitt tidigare besöksrekord. Klimatet, både det
vädermässiga och kulturella är förstås en förklaring till Spaniens attraktion. Men också
säkerheten och prisnivån. Spanien är nu ungefär 30 procent billigare än Sverige. Om
detta har jag all anledning att återkomma till.

Ett landslag har abdikerat
Det blev ett snopet resultat för Spanien i VM. Landslaget, La Selección, utslagna efter
bara två matcher. Mätta? Utslitna efter en lång säsong i La Liga? Höga krav efter guld i
EM, VM och EM som låste spelarna? Eller helt enkelt för dåliga? I det regionalt och
politiskt splittrade Spanien är kungen och landslaget i fotboll det enda som alla spanjorer
har gemensamt. Samma dag Spanien blev utslaget lämnade kung Juan Carlos sin tron.
Nu är det dags för generationsbyte också i landslaget.
Seminarium om Katalonien i Stockholm
Den 9 november har den regionala regeringen i Katalonien utlyst en folkomröstning som
kan leda till att Katalonien utropar sig självständigt. Jag kommer garanterat att ha
anledning att återkomma till denna fråga redan i nästa nyhetsbrev. Den 12 augusti deltar
jag i ett öppet seminarium om Katalonien som inleder Kulturfestivalen i Stockholm.
Brunkebergs torg, klockan
16.00. http://kulturfestivalen.stockholm.se/program/details.php?AID=1190

Latinamerikas stora betydelse för Spanien
Utvecklingen i Latinamerika kommer nu att ha en mycket stor betydelse för Spaniens
återhämtning. Flera av världens nya tillväxtländer finns i Latinamerika där det spanska
näringslivet har stort intresse. Om detta jag har tidigare skrivit i en fortfarande aktuell
krönika:
http://www.spanienportalen.se/pdf/EUs%20d%C3%B6rr%20mot%20Latinamerika.pdf

Ska EU:s få en ny Kubapolitik?
Ända sedan 1996 har EU:s medlemsländer en gemensam ståndpunkt som styr
Kubapolitiken. Den gemensamma hårda linjen som drevs igenom att den dåvarande
konservativa spanska regeringen slår fast att de politiska kontakterna med Kuba ska
vara inriktade på att stödja den inre oppositionen vilket har lett till att förhållandet mellan
Kuba och EU:s medlemsländer varit ansträngt. I den första utgåva av min Kubabok som
kom ut redan 1997 hade jag med en kopia av den gemensamma EU-linjen som bilaga.
Den har sedan kunnat bifogas även i de följande utgåvorna som getts ut 1998, 2006 och
2011. Men nu har tiden blivit mogen för en förändring. Från flera länder vill man se
utökade kontakter och bryta regimens politiska isolering. Den senaste tidens
ekonomiska reformer har också gjort att näringslivet vill få större frihet att gå in i Kuba.
Sedan början av året pågår därför arbetet med att få fram en ny ståndpunkt. Den första
delen av detta arbete är nu avklarat. Det är min övertygelse att det är genom kontakter,
inte isolering, man kan man öppna ett samhälle. Jag hoppas därför att jag i nästa, den
femte utgåvan, av Kubaboken ska kunna infoga ett nytt dokument med en ny Kubalinje.

Kuba öppnar för utländskt kapital
Under våren sjösatte den kubanska regimen den sista av Raúl Castros stora
ekonomiska reformer. Den nya lagen öppnar möjligheten för utländska investeringar.
Tidigare har den privata ekonomin liberaliserats och det finns nu en rad områden inom
servicesektorn där egenföretagare kan starta eget och till och med ha anställda. Nyligen
öppnades ett frihandelsområde i Mariel dit utländska företag kan förlägga produktion.
Jag har många anledningar att återkomma till detta ämne i kommande nyhetsbrev.

Konstnärerna i Grupo Bayate gör succé
I november 2013 och februari 2014 fick den gamla svenska nybyggarkolonin Bayate i
östra Kuba för första gången ta emot besök av svenska resegrupper vid två historiska
resor. . Besöken uppskattades mycket av svenskarna som fick en unik möjlighet att ta
del av en tidigare okänd del av den svenska emigranthistorien och samtidigt få uppleva
en okänd del av Kuba. Från kubanernas sida var besöket mycket välkommet. Flera av
svenskarna passade på att köpa konst av konstnärerna i samhällets konstnärskollektiv
Grupo Bayate. Nu är de ledande konstnärerna i gruppen på väg till USA för en stor
utställning med 60 verk på den stora konstmässan International Folk Art Market i Santa
Fe, New México.
http://www.folkartalliance.org/artist-portfolios/luis-joaquin-rodriguez-arias/

Chans att följa med mig till Kuba
Under säsongen som precis avslutats ledde jag för första gången resor till Kuba som var
öppna för allmänheten. Resorna som jag gjorde för resebyrån Iventus och SvD
Accent var en utveckling av min verksamhet som föreläsare och kommer nu att
upprepas också denna säsong. Intresset har varit stort. Resan som går i februari 2015
är redan fullbokad, till resan som går den 25 november i år finns några platser kvar. Om
du eller någon du känner vill följa med finns mer information här:
http://www.iventustravel.se/svdkuba

Panama leder utvecklingen
Under de senaste åren har det lilla centralamerikanska landet Panama gått igenom en
explosionsartad utveckling. Under flera år har landet haft en tillväxt på tolv procent och i
den ekonomiska uppgången följer välstånd och stabilitet. I början av året invigdes en ny
tunnelbana som förhoppningsvis kan förbättra trafikläget. Däremot har arbetet med
utvidgningen av Panamakanalen fördröjts med över ett år. Ursprungligen skulle arbetet
ha varit klart i augusti i år då kanalen fyller hundra år. Men det dröjer nu till slutet av
2015 innan de nya slussarna kan invigas. I januari besökte jag Panama senast för att
studera det enorma arbetet och resultatet blev bland annat ett reportage:
http://www.sydsvenskan.se/varlden/kanalfesten-kom-av-sig/

Ett stort steg mot riktig fred i Colombia
Colombias sittande president Juan Manuel Santos omvaldes till president ytterligare en
period. Segern innebär att Santos fått stöd för fortsatta förhandlingar med vänstergerillan
Farc. Förhandlingarna mellan Colombia och Farc som sker på Kuba kan nu
förhoppningsvis slutföras. Efter mitt senaste besök i Colombia för tre år sedan kunde jag
rapportera om hoppet om fred. Gerillan hade redan då trängts tillbaka och finns nu bara i
avlägsna områden. Sedan gerillan och armén utlyst eldupphör är vardagen lugn och
säker. De utländska investerarna har redan kommit till Colombia och nu börjar också de
första turisterna komma. Colombia pekas ut som ett av de nya tillväxtländerna i världen.
Colombia har dessutom stigit fram som en mycket intressant turistdestination och
trendmagasin och guider som Lonely Planet utpekar nu Colombia till ett av världens
intressantaste nya resmål. Själv ser jag en stor möjlighet för att leda en resa hit inom en
nära framtid. Den som vill läsa mer om hoppet om fred kan läsa mina reportage, de
ligger som pdf på min webbsida:
http://tg-media.se/reportage_colombia.php

Stort intresse för Centralamerika
I januari 2015 kommer jag som ciceron och expertföreläsare att leda en kulturhistorisk
resa till Centralamerika för resebyrån Iventus Travel. Det blir en unik färd genom
Centralamerikas sex länder där historia och kultur varvas med natur och vardagsliv.
Resan släpptes för bokning i maj och var fullbokad efter bara några dagar. Det är nu
bestämt att det blir en ny resa Centralamerika även nästa säsong, i januari 2016. Om
detta kommer jag att återkomma.

Följ arbetet med nya boken
Nu är snart min senaste bok om Spanien klar för tryckeriet. Den nya boken som ingår i
min serie om Spanien har titeln ¡Fiesta! Spaniens folkfester och traditioner och beräknas
komma ut i september. På Spanienportalen berättar jag om arbetet med boken:
http://www.spanienportalen.se/index.php?page=bocker
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