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Klockan klämtar för Pedro Sánchez 
Det råder fortfarande semestertider i Spanien, men det politiska spelet mellan Pedro Sánchez (socialdemokratiska 
PSOE) och Pablo Iglesias (vänsteralliansen Unidas Podemos) pågår för fullt. Tiden är på väg att rinna ut för Pedro 
Sánchez. Når han ingen överenskommelse med Iglesias om att få stöd för sin regering före den 23 september 
upplöses parlamentet automatiskt och spanjorerna kallas till nyval den 10 november. Att personkemin är usel mellan 
Sánchez och Iglesias underlättar inte förhandlingarna. Ingen vill vika sig. Pokerspelet går vidare. Mer om valet och de 
politiska turerna på Spanienportalen. 
 
Spanien har blivit mer europeiskt 
Parlamentsvalet som hölls i slutet av april innebar på flera sätt ett epokskifte för Spanien. Spanien har nu liksom de 
flesta europeiska länder fått ett polariserat och fragmenterat parlament utan givna majoriteter och där väljarnas gamla 
lojaliteter inte gäller gäller. Misslyckade förhandlingar, nedröstade försök till regeringsbildningar, regeringskriser och 
nyval är att vänta framöver. Precis som i övriga Europa. Åttio år efter inbördeskrigets slut har därmed den spanska 
samtidshistorien nått fram till en ny epok. Spanien är inte längre mer annorlunda än andra europeiska länder. 
Undantaget är den katalanska frågan vilket är en egen historia. Mer om allt detta i kommande nyhetsbrev. 
 
Hjärtsjuk Juan Carlos går i pension 
Kung Juan Carlos gick igenom en hjärtoperation i slutet av augusti. Efter att Spaniens tidigare regent abdikerade för 
fem år sedan och överlät tronen till sin son Felipe har Juan Carlos fortsatt att representera Spanien i officiella 
sammanhang som kung emeritus. Men från och med den 1 juni 2019, fem år efter abdikationen, meddelade hovet att 
det var dags för Juan Carlos att dra sig tillbaka. Anledningen var hälsan. Därefter opererades han. Juan Carlos 
kommer inte att representera kungahuset i några sammanhang längre. Men sin titel "Kung” behåller han livet ut.  
 
USA:s nya Kubapolitik bromsar turism 
I det senaste nyhetsbrevet skrev jag om Donald Trumps nya Kubapolitik. Nu vet vi resultatet av de skärpta 
sanktionerna. Turismen till Kuba har minskat med en fjärdedel. En katastrof för Kuba som blivit allt mer beroende av 
turistinkomster. Att Kuba nyligen gjort internet mer tillgängligt, vilket USA länge har krävt, har inte fått Trump att ändra 
sin politik. I en intervju i tidningen Arbetaren analyserar jag USA:s nya Kubapolitik, ligger på länken. 
 
Bayateprojektet vann internationellt pris 
Arbetet med att bevara minnet av den svenska jordbrukskolonin Bayate som fanns i Kuba för hundra år sedan har nu 
blivit internationellt prisat och uppmärksammat. Vid den stora årliga internationella konstmässan IFAM i Santa Fe, 
USA, vann konstnärskollektivet Grupo Bayate första pris i kategorin betydelse för samhället. Jag har tidigare vid flera 
tillfällen berättat om Bayateprjektet. Runt 240 av mottagarna av detta nyhetsbrev har varit med mig till Bayate där de 
fått ta del av den fascinerade historien. Mer om Bayatesällskapet på länken. 
 
Följ med mig till Kuba! 
Jag har tidigare alltid sagt att jag tycker att man ska resa till Kuba för att skaffa sig en egen uppfattning om landet. Att 
Donald Trump tycker annorlunda har inte påverkat min uppfattning. Därför kommer jag ännu en gång att leda en 
historisk resa till Kuba. Resan arrangeras av Iventus Travel och går 4-17 mars 2020. Det är en resa med guldkant där 
allt ingår, på länken finns info, Häng med! 
 



 
Rapport från mitt skrivbord 
Tack för att du vill ha mitt nyhetsbrev. Efter en lång och het sommar där jag delat min tid mellan Spanien och Sverige 
har det blivit dags för ett nytt arbetsår som inleds med bokmässan i Göteborg. I början av hösten kommer en 
ny Spanienbok som nu är på väg mot tryckeriet. Arbetet med andra böcker pågår samtidigt som jag förbereder nya 
reportageresor och texter. Som en utveckling av min verksamhet leder jag  sedan ett antal år tillbaka 
regelbundet kunskapsresor som ciceron och reseledare. I september går en resa till Spanien och i januari till 
Sydamerika. Båda dessa resor blev fullbokade direkt de publicerades. De som är nyfikna på vad som väntar i 
Sydamerika kan läsa mitt reportage om Buenos Aires som jag skrev när jag en gång bodde i staden. Nu hoppas jag 
att det finns läsare som vill följa med mig till Kuba i mars. En bättre Kubaresa går förstås inte att hitta... 
 
 
 
© THOMAS GUSTAFSSON/TG MEDIA AB. Skickat den 28 augusti 2019 
 


