
THOMAS GUSTAFSSONS 
NYHETSBREV, JULEN 2018 
 
Spaniens demokrati fyllde 40 år 
Den spanska politiken blev europeisk 
Unik historisk resa till Spanien i vår 
Kuba öppnar sig mot världen 
Kuba stänger samarbetet med Brasilien 
Stora utmaningar för Mexikos nya president  
 
 
Spaniens demokrati fyllde 40 år 
Den 6 december firades traditionsenligt konstitutionens dag i Spanien. Under 2018 var firandet extra högtidligt med 
anledning av att det just denna dag var 40 år sedan demokrati återinfördes i Spanien genom införandet av den nya 
författningen. Den 6 december är alltid de politiska striderna lagda på is i Spanien. Men annars har den politiska 
temperaturen varit hög under hösten, och hetare har det blivit efter det andalusiska regionalvalet som hölls ungefär 
samtidigt som konstitutionsdagen. För att uppmärksamma och hylla den spanska demokratin skapades en webbsida 
som finns på länken.  
 
Den spanska politiken blev europeisk 
Framgångarna för extremhögerpartiet Vox i regionalvalet i Andalusien i början av december har skakat om de 
etablerade partierna. 11 procent av rösterna. Fyrtio år efter att Spanien blev demokratiskt har vi nu alltså fått ett 
politiskt landskap som på många sätt ser ut som i de flesta europeiska länder.  Det konservativa Partido Popular rör 
sig nu åt höger för att bromsa väljarflykten åt höger samtidigt som liberala Ciudadanos skärper sin opposition. Det 
splittrade och polariserade parlamentet gör regeringen Pedro Sánchez framtid  allt mer osäker  då den är beroende av 
stöd från de katalanska separatisterna i kongressen. Inför valen den 26 maj 2019 (till EU, kommuner och regioner) är 
läget mycket spänt, eller spännande, beroende på hur man ser det. Läs utförligt om Vox och allt annat 
på www.spanienportalen.se 
 
Unik historisk resa till Spanien i vår 
Den 1 april nästa år är det 80 år sedan det spanska inbördeskriget tog slut. För första gången genomförs nu en resa 
som uppmärksammar inbördeskriget och dess följder och som är öppen för alla. Resan som arrangeras av Historiska 
resor leds av mig som ciceron och reseledare. Det blir den enda resan jag hinner leda under våren och jag kan lova 
att det blir en fantastiskt spännande och intressant kunskapsresa. En resa som ger en djup insikt och förståelse för 
Spanien, både historiskt och dagens samhälle, samtidigt som den erbjuder trevlig samvaro med god mat och dryck 
och omtumlande konstupplevelser. Vi besöker de historiska platserna där de avgörande slagen stod och möter 
gripande människoöden samtidigt som vi också får uppleva Spaniens mångfasetterade kultur. Resan inleds i Madrid 
och avslutas i Barcelona. Häng med! Mer information på länken som går till Historiska resor. 
 
Kuba öppnar sig mot världen 
Den 6 december 2018 öppnades möjligheten för kubaner att teckna ett nytt abonnemang för mobilen som ger tillgång 
till internet via 3G nätet. Priset är motsvarande från 200 kronor i månaden vilket är en ouppnåelig summa för många 
men det finns en hel del kubaner som har tillgång till hårvaluta och som nu får en möjlighet att surfa ut i världen. 
Tillgången till webbsidor är förstås liksom tidigare kontrollerat av censur. Men för kubanerna är ändå mobilsurf en 
enorm förändring och ingår i det paket av reformer som den nya presienten Diaz-Canel genomför för att öppna 
ekonomin. De nya reglerna förklaras i Granma på denna länk.  
 
Kuba stänger samarbetet mot Brasilien 
Men ett steg framåt innebär ofta ett steg bakåt på en annan håll. Inom kulturlivet förbereds samtidigt en ny kritiserad 
lagstiftning som begränsar friheten. En stor förändring är också att det nära samarbetet med Brasilien  avslutas efter 
att militären och extremhögernationalisten Jair Bolsonaro valts till ny brasiliansk president. Den 12 december flögs de 
sista av totalt sextusen kubanska läkare och sjuksköterskor hem från Brasilien. De kubanska läkarna har gjort viktiga 
insatser i fattiga områden där inga brasilianska läkare sätter sin fot. Nu är det slut på deras lönande extraknäck. Den 
kubanska staten har också fått bra betalt för sin insats men nu är det slut på detta. Följ händelseutvecklingen i Kuba 
på www.kubaportalen.se 



Stora utmaningar för Mexikos nya president 
Vänsterledaren Andrés Manuel López Obrador har nu tillträtt som Mexikos president. Stora utmaningar väntar den 
nya presidenten som är landets första vänsterpresident på åttio år, förväntningarna är enorma. Han har lovat utrota 
korruptionen och fattigdomen och få ett slut på narkotikakriget. Men den första stora utmaningen är krisen runt 
migrationen till USA och gränskonflikten med Donald Trump, som vill bygga klart sin stora mur mot Mexiko. Redan 
tidigare var Mexiko ett av världens intressantaste länder att besöka och med den nya presidenten har intresset för 
landet vuxit ännu mer. Ska Obrador klara förväntningarna och gränsen?  Nyligen var jag i norra Mexiko för att gräva 
lite djupare i gränskonflikten och narkotikakonflikten men också för att besöka muren. En av artiklarna som blev 
resultatet ligger nu öppen på nätet på denna länk: https://drugnews.nu/2018/08/17/trumps-mur-stoppar-inte-
smugglarna/ 
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