
THOMAS GUSTAFSSONS NYHETSBREV, 
MARS 2016 
 
Spanien står utan regering 
Stor risk för nyval i midsommar 
Prinsessan i rätten 
Spanien slår nya rekord 
Följ med mig till Spanien 
Ny säsong för Spaniens fiestor 
Obama gör historiskt statsbesök till Kuba 
Rolling Stones ger historisk konsert i Kuba 
Partikongress i april 
Digitalt komplement till Kubaboken 
Latinamerika rör sig 
 
 
Spanien står utan regering 
Tiden är på väg att rinna ut för de spanska rikspolitikerna. Efter valet den 20 december 
förra året är parlamentet djupt splittrat. Trots att det gått flera månader har ledamöterna 
inte kunnat enas om en ny regering. Avgående premiärminister Mariano Rajoy från 
konservativa Partido Popular gav upp redan vid inledningen av den första sonderingen. 
Pedro Sánchez, ledare för Socialistpartiet Partido Socialista Oberero Español (PSOE), 
försökte blir regeringschef i början av mars men lyckades inte vinna stöd i parlamentet. 
Med endast 131 av kongressens ledamöter bakom sig och 219 mot var han långt från 
majoritet. Mer på www.spanienportalen.se 
 
 
Stor risk för nyval i midsommar 
Aldrig tidigare under de trettio år jag följt spansk politik har den politiska osäkerheten 
varit så stor så stor som nu. Med 123 mandat är konservativ Partido Popular långt ifrån 
egen majoritet i parlamentet. Efter fyra års besparingspolitik och en rad allvarliga 
korruptionsskandaler finns det heller inget annat parti som vill stödja dem och låta dem 
få en ny regeringsperiod. Efter valet har i stället socialdemokratiska PSOE bildat en 
koalition med liberala Ciudadanos som tillsammans ger 130 mandat. De kan därmed 
hävda att de är större än PP. Men 130 mandat räcker förstås inte heller för att bilda 
regering om alla andra röstar mot. Om inte politikerna nu kan kohandla och släppa sin 
prestige och några kärnfrågor kommer parlamentet att upplösas den 2 maj. Nyval hålls 
då den 26 juni. Trist utveckling på många sätt. Risken är mycket stor att jag måste jobba 
under midsommar. Följ utvecklingen på www.spanienportalen.se 
 

Prinsessan i rätten 
Den spanska kungens syster, prinsessan Cristina, förhördes slutligen den 3 mars i den 
pågående korruptions- och bedrägerirättegången där hennes make är en av de 
huvudåtalade. Prinsessan vägrade svara på frågor. Inför rättegången skrev jag en 



krönika som utförligt berättar om en prinsessas uppgång och fall, finns på 
länken: www.sydsvenskan.se/varlden/infor-spanska-lagar-ar-alla-lika/ 
 

Spanien slår nya rekord 
I januari räknade Spanien in 3,5 miljoner besökare. Ett nytt rekord. Trenden för 
turistindustrin går mot upplevelseturism och ett allt större intresse för kultur och 
gastronomi. Stora uppstickaren bland resmål senaste tiden är Madrid som ökar snabbt. 
Jag förstår varför. Så här beskrev jag om min stad Madrid i en artikel som trots att den 
publicerades redan för tio år sedan fortfarande håller. Artikeln måste läsas på dator, i 
mobilen kommer endast guiden 
upp: www.aftonbladet.se/resa/resmal/europa/spanien/article12028574.ab  
 
 
Följ med mig till Spanien 
Som en utveckling av min verksamhet som föreläsare leder jag numera ett antal utvalda 
resor till Spanien och den spansktalande världen. I maj finns chansen att följa med mig 
på en kulturhistorisk resa till Andalusien. Resan har ett fåtal platser kvar och går 10-17 
maj. I höst leder jag en resa till norra och centrala Spanien som också har några platser 
kvar. Denna resa genomförs i samarbete med SvD accent har två avgångar, 7-17 
september och 5-15 oktober. Programmen är späckade med upplevelser och 
däremellan finns tid för gastronomiska sensationer. Jag är med som ciceron och 
färdledare under hela resan, arrangör är Iventus Travel. Mer information om mina 
kunskapsresor på denna länk: www.spanienportalen.se/index.php?page=kunskapsresor 
 
 
Ny säsong för Spaniens fiestor 
Våren är här och med den firas många av Spaniens fiestor. Få länder firar så många 
folkfester som Spanien. Inte en dag utan en fiesta, varje by och stad och kvarter firar 
sina traditioner. För den som vill besöka en fiesta finns numera min senaste bok i 
Spanienserien som reskamrat, den heter ”Fiesta-Spaniens folkfester och 
traditioner”. www.carlssonbokforlag.se/archives/8728 
  
 
Obama gör historiskt statsbesök till Kuba 
USA:s president Barack Obama kommer till Havanna för ett två dagar långt statsbesök 
21-22 mars. Det var i somras Kuba och USA kunde öppna ambassader i varandras 
huvudstäder efter 54 års frysta diplomatiska relationer. Därefter har Raúl Castro varit i 
USA. Runt tretusen personer kommer i Obamas släptåg vilket gett ett enormt tryck på de 
kubanska myndigheterna. Samtidigt som USA och Kuba närmar sig fortsätter närmandet 
mellan Kuba och EU vilket berättas om i nästa nyhetsbrev. Jag kommer att befinna mig i 
Havanna samtidigt som Obama vilket ska bli synnerligen intressant. Mer om besöket 
på www.kubaportalen.se 
  



 

Rolling Stones ger historisk konsert i Kuba 
Alla ska visst till Kuba dessa dagar. Även Rolling Stones som bjuder på en konsert i 
Havanna fredagen den 25 mars. Konserten är gratis och uppförs på Ciudad Deportiva i 
utkanten av den kubanska huvudstaden. Mer om deras spelning på 
länken www.rollingstones.com 
  

Partikongress i april 
Den 16 april samlas Kubas kommunistparti PCC för kongress. Det är sjunde gången det 
mäktiga partiet samlas och är en stor politisk händelse. Sammanlagt kommer tusen 
delegater från hela landet att närvara vid det tre dagar långa mötet. Deltagarna har nu 
nominerats. Medelåldern är 48 år. 43 procent är kvinnor. 84 procent har 
universitetsutbildning. Partikongressen är formellt Kubas högst beslutande instans, 
under mötet kommer partiledaren Raúl Castro formellt få godkännande för sin politik. 
Partiet finns numera på nätet: www.pcc.cu 
 
 
Digitalt komplement till Kubaboken 
Sedan i julas är min bok om Kuba slut på förlaget. Det var den fjärde utgåvan av boken. 
Nu är det klart att jag ska arbeta fram en ny utgåva. Som ett digitalt komplement till 
Kubaboken finns numera Kubaportalen som är Sveriges enda oberoende 
webbpublikation om Kuba. Gör gärna ett besök: www.kubaportalen.se 
 
 
Latinamerika rör sig 
I senaste nyhetsbrevet skrev jag om förändringens vindar som sveper över 
Latinamerika. Utan terrorhot och krig. Stadig ekonomisk tillväxt och allt mer utjämnade 
klassklyftor. Även inom politiken sveper förändringens vindar. Medborgarna vill ha något 
nytt. I Argentina tvingades den gamla regimen bort och där har nu den nya 
marknadsvänlige presidenten Mauricio Macri slutligen tagit tag i den stora statsskulden 
som paralyserat ekonomin. Kostnaderna kommer att kosta lidande för stora grupper, 
men ger också stabilitet och möjlighet till utveckling. I Bolivia har folket genom en 
folkomröstning stoppat Evo Morales försök att bli livstids president enligt mönster från 
Venezuela och Nicaragua. I både Guatemala och Panamá fortsätter jakten på de 
tidigare makthavarna som ställs inför rätta för korruption. Slutligen ser det nu ut som den 
enorma kanalbreddningen i Pánama kommer att vara klar i augusti. I Nicaragua däremot 
har bygget av den nya kanalen mellan Atlanten och Stilla havet skjutits upp minst ett år 
som en följd av den kinesiska krisen. Den spansktalande världen står inte stilla, följ 
utvecklingen i mitt nyhetsbrev. Tidigare nyhetsbrev på 
länken: www.spanienportalen.se/index.php?page=nyhetsbrev 
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