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Jag vet, det är önsketänkande att skriva om coro-
napandemin i preteritum. Krisen är på inget sätt 
över, men man kan väl få fantisera lite. Förhopp-
ningsvis kommer vi alla ut helskinnade i andra än-
den och kan en dag uppriktigt fråga vår spegelbild: 
Vad gjorde Du under pandemin?

När jag skriver denna ledare är Spanien på väg 
att pressa ned den tredje kurvan och vi är bara 
veckor bort från årsdagen av det första nödläget 
i Spanien och hemkarantänen. Mycket är fortfa-
rande ovisst. Det finns befogade farhågor för att 
en fjärde våg kommer snarare förr än senare. Inte 
ens de mest obotliga av optimisterna tror att det 
blir något påskfirande i år heller. Det 
nuvarande nödläget i Spanien gäller 
preliminärt till 9 maj och med tur, men 
framför allt självdisciplin, kanske det blir 
någorlunda fri rörlighet och kommers till 
sommaren.

Vaccineringsprogrammet startade 
strax före årsskiftet, men går fortfaran-
de trögt. Som bekant är tillgången på 
doser betydligt mer begränsad än vad 
som förväntades från början. Detta är 
en fråga på EU-nivå och den som spyr 
galla på de spanska myndigheterna för den lång-
samma vaccineringstakten är antingen enormt 
dåligt informerad eller medvetet illvillig.

Det är enorm skillnad på hur människor person-
ligen bemött krisen. De allra flesta kommer kunna 
se sig själva i spegeln och nöjt konstatera att de 
gjort det bästa av situationen och försökt se efter 
sig själva och de sina så gott de kunnat. Så har vi 
de där övriga… De som lät sin personliga frustra-
tion gå ut över omgivningen. De mest radikala 
trotsade bestämmelserna, förkastade munskydd 
och festade loss. Andra gick loss på sociala nät-
verk, många med konspirationsteorier där till synes 
alla makthavare, vårdpersonal och journalister varit 
lierade i det som i så fall måste ha varit den mest 

storslagna sammansvärjningen i mänsklig-
hetens historia.

Vi på Sydkusten har utstått vår beskärda 
del av påhoppen. Det har varit trist, men får väl ses 
som en del av jobbet. Speciellt när vi styrkt vår roll 
som skandinavernas främsta nyhetskälla i Spanien 
och sålunda blivit en speciellt åtråvärd måltavla 
för osaliga själar. 

Själv kommer jag kunna se mig själv i spegeln när 
pandemin är över och svara på min egen fråga att 
jag antog utmaningen och långt ifrån att beklaga 
mig eller skylla situationen på andra, växte i krisen. 
Vi har på Sydkusten skrivit tusentals artiklar om 

pandemin, liksom besvarat minst 
lika många frågor från våra läsare. 
Några få har klagat på att vi för-
medlat ”enbart negativa nyheter”. 
Jag kan inte ifrågasätta hur var och 
en upplever vår nyhetsförmedling, 
men själv finner jag nog att vi mot 
bakgrund av den värsta pandemin 
på mer än hundra år faktiskt kommit 
med en hel del positiv informa-
tion också. Jag är särskilt nöjd med 
vårt senaste 

initiativ, Facebookgruppen 
”Mitt Spanien”, som för-
medlar enbart feelgood 
bland spanienskandi-
naver. Den är om något 
en oas för personer 
som önskar komma 
bort en stund från 
verkligheten. Men 
lämna din even- 
tuella frustra-
tion vid in-
gången. Den får 
du ta med dig 
själv i spegeln.
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ifrågasätts
Utifrån vad jag kan se så förefal-
ler det som att merparten INTE 
använder ansiktsmaskerna såsom 
WHO rekommenderar. Många tycks 
bära ansiktsmaskerna för syns skull 
för att undgå böter. Det är många 
som tar på eller lyfter upp ansikts-
masken med väldigt täta mellan-
rum, varvid handen vidrör ansikts-
masken och ansiktet kontinuerligt. 
Detta felaktiga användande av 
ansiktsmasker riskerar att bli kon-
traproduktiv och i stället bidra till 
ökad smittspridning. WHOs grund-
läggande råd är att hålla avstånd. 
Utifrån vad jag har sett så upphör-
de folk i stor utsträckning att hålla 
avstånd när ansiktsmasktvånget 
infördes. Påbudet motverkar då sitt 
syfte. Krismedvetenhet fungerar 
endast för kortare perioder. Mot 
denna bakgrund ställer jag mig frå-
gande till det kloka i att regionstyret 
i Andalusien i september införde 
krav på att bära ansiktsmask över-
allt i det publika rummet, såväl inne 
som ute. Är det rimligt att påtvinga 
folk att bära ansiktsmasker då 
dom enskilt t.ex. promenerar på 
stranden när det inte finns många i 
närheten?

Per Hanson

Nya regler för  
omkörNiNg av cyklister
Kan man hoppas på en lagstiftning 
så att man slipper se fyra cyklister 
i bredd som på bilden. Eller finns 
den redan? Att köra i bredd borde 
vara förenat med samma bötes-
straff som för en bilist som kör förbi 
vårdslöst.

Leif Carlsson

Inte underligt när dom ligger flera i 
bredd och vägrar flytta på sig, trots 
att bilisterna signalerar. Vad har 
dom ute på allmänna vägar och 
göra. Det måste väl finnas andra 
ställen att träna på!

Agneta Andersson

eu vill stoppa bidrageN 
till tjurfäktNiNg
Våra skattepengar går till djur-
plågeri. Stoppa detta. Ett arv från 
romartidens gladiatorspel, skulle 
jag tro. Och ofta kopplat till religiösa 
högtider, där helgonen inte blivit 
tillfrågade om sin inställning till 
djurplågeri.

Gunilla Lysell

uNgdomsidoler  
dåliga föredömeN
"Vad f-n får jag för pengarna?" En 
känd kommentar som Leif Östling 
säkert ångrat många gånger även 
om man kan tycka att den var moti-
verad. Frågan är ju om man skall ha 
progressiv skatt eller om man skall 
börja tänka på att införa en platt 
skatt.  Argumentet som framför-
des i slutet på artikeln är svårt att 
förstå: "Däribland komikern Dani 
Mateo samt youtubern Ibai Llanos, 
med fem miljoner följare, som 
försvarar att de som tjänar mest 
också bör betala mer." Naturligtvis 
skall den som tjänar mer också 
betala mer i skatt. Frågan är ju 
hur mycket mer. Har man en platt 
skatt så betalar ju den som tjänar 
dubbelt så mycket också dubbelt 
så mycket i skatt. Så det framförda 
argumentet är ju helt felaktigt. 
Frågan är ju i stället hur mycket mer 
skall han/hon betala. Skall det vara 
tre gånger så mycket eller kanske 
fyra gånger så mycket? Inte undra 
på att de i så fall flyttar till Andorra. 
Det är ju allmänt känt att i Sverige 
flyttar många både idrottsstjärnor, 
författare och artister till olika skat-
teparadis. Utan alltför stora diskus-
sioner. Nej vad som vore intressant 
vore att få igång en diskussion om 
de progressiva skatterna. Skall vi ha 
dem? Och i så fall, hur höga skall de 
vara och var skall gränserna gå.

Leif Carlsson

störst befolkNiNgs-
ökNiNg på kusteN
Ja det är ju delvis positivt, tyvärr 
så har ju inte infrastrukturen hängt 
med. Vi som varit på kusten över 30 
år ser problemen, som myndighe-
terna valt att blunda för. Man hade 
önskat att betalvägarna på kusten 
varit betalningsfria för att avlasta 
gamla kustvägen, men icke. För att 
inte tala om P-problemen som finns 
då det saknas p-ytor. Men Costa del 
Sol är Costa del Sol det kan ingen ta 
ifrån Spanien, det är klart man läng-
tar trots detta så är det. Tack för en 
otroligt bra och informativ tidskrift. 

Widar Lindholm

turistsektorN  
upplevde fritt fall
Man kan göra flera olika typer av 
kalkyler över hur kostnadseffektiva 
eller snarare kostnadsineffektiva 
restriktionerna har varit i t ex Spa-
nien, men de slutar på liknande tal. I 
detta fall med enbart turistsektorns 
minskade intäkter blir det ca 7,2 
miljoner euro per räddat liv, om man 
optimistiskt antar att 10 000 skulle 
ha räddats från att dö i covid-19, 
vilket är en enormt hög kostnad, 
mångfalt högre än vad livsförlän-
gande cancerläkemedel får kosta. 
Sverige som är ett av mycket få 
länder eller enda land i Europa med 
avsevärt lindrigare restriktioner, dvs 
helt utan lockdowner, perimeter-
karantäner etc har lägre antal döda 
i covid-19 per capita och betydligt 
lägre överdödlighet.

Bo Engwall

miN kärlek till spaNskaN 
Så roligt att läsa om fina Malaca 
Instituto. Jag var där 2 veckor i sep-
tember och förundrades över den 
höga standarden på undervisningen 
trots Corona och att vi bara var runt 
30 elever på skolan.

Lena Forsfält 

Fin krönika! Delar samma kärlek till 
spanskan. PS vi sågs snabbt på MI 
när du var där i oktober.

Anna-Kaija Grönblad 

fråN chock  
till likgiltighet
Så sant! Bra skrivet och det stämmer 
med vad åtminstone jag börjat känna 
av. Kanske är likgiltigheten inför löften 
och statistik även kopplad nu till en 
trötthetens dödsförakt också?!

Inger Lindroth 

premium: smittsprid-
NiNgeN alla aNdras fel
Utomordentlig rakt-på-sak krönika! 
Här kallar Carin verkligen "en spade 
för en spade.

Margareta Broman

fler regioNer  
drar i NödbromseN
??? Är det mindre smittspridning 
när man begränsar tiderna och 
restaurangerna blir fyllda istället 
för halvfullt under flera timmar. Ja, 
detta blir man inte klok på.

Inger Hasselbo

restriktioNerNa i  
aNdalusieN förläNgs 
Men kan man nog inte begära att 
Sydkusten ska reda ut begreppen 
mer än man redan har gjort. Det har 
dom försökt ända sedan kommun-
karantänen infördes I Andalusien, 
gång på gång och hur tydligt som 
helst. Problemet är att en del vill 
tolka reglerna så att det passar 
den egna situationen och många 
profiler i de olika svenskgrupperna, 
en del mer envetet än andra, sprider 
helt felaktig info och tyvärr så 
litar många på dessa människor. 
En vacker dag åker någon på en 
kontroll och uppfyller man inte de 
undantag som gäller för resor till 
regionen kommer man att åka på 
kännbara böter. Det SK eventuellt 
skulle kunna belysa är varför de olika 
kommunerna i Andalusien ger så 
olika info om vilka regler som gäller.

Rut Alderman 

valeNciaborNa isoleras 
fråN varaNdra
En mycket bra sammanfattning 
av reglerna! Man får bara hoppas 
att det gör verkan. Att folk gör sitt 
bästa för att följa reglerna.

Gunnar Dahl 

mitt spaNieN, 
Ny fb-grupp
Så fint!! Underbar grupp! Så roligt 
att se alla positiva fina bilder & 
kommentarer!! Så behövligt i dessa 
tider!!

Marie Larsson Fd Hedenskog 

Vilken superbra idé att starta en 
positiv grupp. Det behövdes verkli-
gen, särkilt i dessa coronatider, när 
många längtar efter att få åka till 
sitt älskade Spanien. 

Monique Isgaard 

Tack för en feelgoodsida! Kommer 
att bli ett prov för mig som kan vara 
lite gnällig ibland!

Kerstin Ausin

 
Krismedvetenhet 
fungerar endast för 
kortare perioder. 

läsarforum

 
Problemet är att en 
del vill tolka reglerna 
så att det passar den 
egna situationen och 
många profiler i de 
olika svenskgrupperna 
sprider felaktig info.
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”Henri DuPont smet ut genom personalingången på hotell Mandarin 
Oriental i Bangkok. Dagen innan hade han känt sig förföljd och bytt 
taxi tre gånger innan han slutligen klivit in i hotellets foajé. Han hade 
förstått att man kunde vara honom på spåren... ”

På begäran av sin tidigare klient Dupont åtar sig Lambert att försvara Roy 
Ljung, alias Tvättman, som anklagats för grovt skattebrott och dessutom 
är misstänkt för penningtvätt. Det visar sig snart att fallet har förgre-
ningar till än större a ärer med storpolitiska förtecken. DuPont framträder 
alltmer som spindeln i terrororganisationen BBJS:s nätverk i Europa. Dess 
senaste  nansieringskälla är konstsvindleri på högsta nivå, där förfal-
skade målningar av stora konstnärer från trettiotalet säljs från ett galleri i 
Schweiz.

En målning av Max Ernst får organisationens verksam- het att börja 
krackelera då den dyker upp i  era exemplar: ett hos den amerikanske 
presidenthustrun, vars make be- skriver den som ”tavlan med spindeln 
och den nakna bruden gjord av nån spagettikonstnär”, ett hos emiren 
Abd-al Aziz bin  ani från Qatar, som betalat 10 miljoner dollar för verket! 
Det börjar osa hett för Lambert, mer än han kanske anar. Mitt uppe i allt 
verkar det som Silvia Lopez Pérez är på väg att lämna honom.

Göran Rise, advokat med femtio års erfarenhet av brott- mål och 
ekobrottsmål, vet vad han skriver om. Svindlaren är hans sjätte roman om 
advokat Carl B. Lambert.

Finns att köpa i nätbokhandeln, på Scandi Supermarket och 
Miadel i Nueva Andalucía samt hos Norrbom Marketing i Mijas. 

Går även att beställa på www.goranrise.se

Pris: 15€
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Alona & vänner  
- Vattentanken
Maria Christiansson

Detta är en tecknad barnbok om 
två före detta hemlösa hundar. 
Författaren Maria Christians-
son bor i Marbella och fick idén 
genom sina egna hundar, som 
hon adopterat från härbärgena 
Triple A och ADANA.

Boken om Alona och Kayla finns 
att ladda ned som e-bok på Bokus 
och Adlibris. Den är baserad på 
verkligheten och syftet med den 
är att visa att hundar som haft en 
svår tid i livet som hemlösa, kan 
bli friska och glada hundar genom 
kärlek och omsorg. Genom att välja 
glädje, att samarbeta och under-

hålla vänskapen så får de ett roligt 
och spännande liv. 

Marias förhoppning är att snart 
kunna ge ut fler berättelser om 
Alona och Kayla. Hon har redan 
mängder av material som bara vän-
tar på att illustreras. Medan Maria 
skrivit texten, är teckningarna 
gjorda av en kille i Vitryssland som 

Maria fick kontakt med via nätet. 
– Jag har alltid velat skriva men 

inte vetat om vad, berättar Maria. 
När vi adopterade två fantastiska 
hundar tänkte jag att det skulle 
vara roligt att skriva en barnbok. 

Visionen är att sagan ska bidra 
till att sprida mer kunskap om 
hemlösa hundar. 

– Spanien är speciellt på det vi-

set att det finns så många övergivna 
hundar, säger Maria. Det finns så 
mycket man kan göra för att hjälpa 
hundstallen; ge pengar, filtar, åka 
dit klappa eller gå ut med dem. 

Maria rekommenderar boken 
om Alona och Kayla till barn från 
tre år och uppåt.

TexT: Carin OsvaldssOn

BoKNyttläsarforum

felaktiga rykteN om vac-
ciNeriNg av icke bofasta
Ursäkta, men vem hade trott att 
man som icke bofast I ett land, oav-
sett var, skulle få rätt till en statligt 
finansierad vaccination?

Marianne Bosson 

Bra Mats! Det är viktigt att vi får rätt 
information. Vi får helt enkelt åka 
hem till Sverige när det blir dags för 
vaccinering. I avvaktan fortsätter vi 
med att följa alla regler, och njuter 
av Spanien.

Lisbet Olofsson 

Bra att det kommer information 
som är faktabaserad och inte bara 
gissningar. Om man följer informa-
tionen här i Spanien så med tanke 
på det stora antalet personer som 
ska vaccineras kommer det ta tid 
och resurser.

Kerstin Cazorla 

vlogg: När usa  
atombombade spaNieN
Otrolig historia. Hade ingen aning 
om detta. Tack.

Ferro Mehmedovic 

orsaker till spaNieNs 
låNgsamma ageraNde
Jag tycker att Spanien visst har 
tagit krafttag. Vi sattes i lockdown 
nästan direkt. Kolla på Sverige o 
Tegnell, han tyckte det var ”onödigt” 
att testa o smittspåra direkt. Och 
kolla hur det går för dom nu. Håller 
med Niki Marko, guldstjärna från 
mig med.

Jenny Nordh 

eta-fåNgar ber om ursäkt
Jag arbetade i Bilbao i mitten av 
90-talet och upplevde den rädsla 
och skräck som fanns i samhället. 
ETA lade ner vapnen och vad vi ser 
nu är ett ytterligare steg i förso-
ningsprocessen.

Lars-Göran Hansson 

repressiv flyktiNgpoli-
tik eN måNgmiljoNaffär
Tack för ypperlig information.

Karin Östin  
grattis! du är  
årets sveNsk 2020
Jag hoppas att ni på redaktionen 
skriver ut egna diplom och klappar 
er själva på axeln. Ni har gjort, och 
gör en jätteinsats.

Eva Hane 

Tack! Och Stort Grattis till alla fina, 
vinnare!

Carina Lindberg 

vlogg premium: på fri fot
Vlogg 194 var väldigt trevligt att se 
och hoppas det blir en fortsättning 
när det är möjligt! Kul också att 
höra historia om vårt kära El Faro.

Kjell Manzang

huNdshelter åter  
i behov av hjälp
Tack för artikeln, jag har donerat till 
Triple A nu.

Karin Cullman

 

vlogg: spaNsk böNgryta
Tack för ännu ett gott husmanstips! 
Perfekt för en lite kallare dag på 
Costa del Sol, eller i mitt fall, inland 
Costa del Sol!

Katarina Lidal

kröNika cariN 
osvaldssoN, premium
Tycker det är sniket att lägga Carins 
krönikor bakom betalvägg!! Vi alla 
borde få ta del av dem då de är 
trevlig läsning.

Einar Friberg

sydkusteNs julhälsNiNg
Vilken underbar video med era hun-
dar. Nu växte ni ännu mer. Tackar 
för ert fantastiska arbete med bra 
oberoende journalistik, som jag följt 
extra mycket detta år. Hälsningar 
från ett berg vid Cómpeta.

Marianne Brinning 

Tack och detsamma till Er! Tack 
för att ni finns och kämpar på. Har 
följt dig Mats, sedan starten i slutet 
av 80-talet. Då, innan internet, var 
radion den enda länken till nyheter 
om man inte kan spanska. Önskar 
Allt gott till Er!

Eva Christina Sundström 

Tack detsamma till er alla tre. Otro-
ligt värdefullt stöd det varit med 
all information. Njut av lite ledighet 
och fest.

Monika Eriksson 

Såååå fint o stämningsfullt❣️ Tack, ni 
kära 2- o 4-fotade Kustrepresen-
tanter för julhälsningen. Tack vare 
Sydkustens eminenta reportage o 
vloggar har de senaste 10 måna-
derna berikat mitt liv o gjort det lätt 
att andas bakom munskyddet. Do 
keep up the good work.

Margareta Broman 

Dela du också dina åsikter på
sydkusten.es och Facebook!

 
Tycker det är sniket att 
lägga Carins krönikor 
bakom betalvägg!! 

MArIA ChrIStIAnSSOn 
I MArBELLA hAr 
SkrIvIt En SAGOBOk 
SOM hAnDLAr OM 
hEnnES två ADOptE-
rADE hUnDAr 
ALOnA OCh kAyLA.

hEMLöSA hUnDAr hAr rOLL I BArnBOk

 
Bra att det kommer 
information som är 
faktabaserad och inte 
bara gissningar. 
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De betraktar sig som odödliga. 
Struntar i regler och restriktio-
ner. Festar i stora grupper och går 
sedan hem och smittar sina äldre 
släktingar. Eller, går det att så ka-
tegoriskt döma en hel generation? 
Och går det över huvud taget att 
förbjuda unga från att röra sig fritt 
och känna livet i sig? 

Nacho, Jesús, Laura, Sonia och 
Elsa är mellan 20 och 25 år. De har 
alla minskat sitt umgänge rejält. 
De träffar kompisar i små grupper, 
där de tillåter sig att sänka garden. 

De menar att det egentligen inte 
är så svårt att göra rätt, men också 
att det är emot naturen att tvinga 
ungdomar att hålla sig hemma. De 
känner många jämnåriga som bry-
ter friskt mot alla regler. Samtidigt 
poängterar de att det gäller vuxna i 
lika hög grad. 

Nacho Mata, 20, studerade 
journalistik i Sevilla när pan-
demin bröt ut. Nu har han tagit 
ett sabbatsår och arbetar för sin 
pappa på en rådgivningsfirma i 
Málaga. Under vårens lockdown 

delade han lägenhet med en kom-
pis i Sevilla. 

– Rent egoistiskt passade karan-
tänen mig bra. Min flickvän och 
jag hade precis gjort slut. Det blev 
som en paus från allt, då jag kunde 
stanna upp och andas. 

NACho bEskriVEr sig  som en 
rationell person. Han blir sällan 
arg och accepterar vanligtvis saker 
och ting. 

– Men för de unga är detta ett 
hårt slag. Alla friheter som gått 

förlorade. De vuxna skyller smitt-
spridningen på ungdomarna. Jag 
vet inte om de har rätt, men även 
om det går att göra dem mer risk-
medvetna så är det en instinkt hos 
unga att lämna hemmet. 

Sonia Alarcón är 20 år, bor i 
Puerto de la Torre och studerar 
webdesign i Málaga. Även Sonia ser 
som naturligt att inte följa reglerna 
till hundra procent. 

 – Vissa struntar i allt, träffas i 
stora grupper och dricker, som om 
viruset inte fanns. Det är inte bra. 

reportage

FO
T

O
: S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

SpAnSkA UnGDOMAr hAr SEtt SItt SOCIALA LIv rEDUCErAS tILL Ett MInIMUM UnDEr pAnDEMIn. DE fLEStA väLjEr Att träffA kOMpISAr I SMå GrUppEr OCh Går IntE Ut OCh fEStAr. MEn Att föLjA ALLA rEGLEr tILL hUnDrA 
prOCEnt SEr DE SOM näStAn OMöjLIGt.

Svårt vArA UnG I En pAnDEMI
Fem spanska ungdomar berättar hur deras vardag ställts på huvudet.

Ungdomarna har det senaste året både demonise-
rats och ömkats. De har anklagats för att ligga bakom 
smittspridningen, men omskrivs även som en för-
lorad generation. Lika delar offer som förövare. Det 
är verkligen inte lätt att vara ung. Än mindre under 

en pandemi. Sydkusten har talat med fem spanska 
20-åringar som visserligen är innerligt trötta på att 
inte få umgås som vanligt, men samtidigt förmedlar 
stora doser klokhet och flexibilitet, liksom försiktig 
optimism inför framtiden.
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– Men det är inte heller bra att 
vara hemma hela tiden, man blir 
lite knäpp. Jag tycker det är bättre 
att ta en liten risk att bli smittad, 
än att vara hemma, bli ledsen och 
få ångest. 

När soNiA TräFFAr  sina kom-
pisar gör hon det i mindre grupper 
om fem personer.

 Med sina närmaste vänner tar 
hon av sig munskyddet. 

Sonias syster, Elsa Alarcón, 25, 
bor i egen lägenhet i Teatinos i 
Málaga och jobbar med marknads-
föring på ett stort möbelvaruhus. 
Elsa försöker varva så att hon 
träffar vänner varannan helg och 
familjen varannan helg. 

– Det gäller att ta ansvar och 
vara försiktig, använda munskydd, 
vara utomhus. Jag kan inte säga att 
jag är rädd för min skull, men jag 
kan känna mig orolig för att smitta 
mina föräldrar eller farmor. 

Laura Pérez, 21, bor med sina 
föräldrar i Málaga stad. Hon plug-
gar webbdesign tillsammans med 
Sonia. 

– I början av pandemin tog jag 
lockdown som ett uppdrag vi alla 
var tvungna att utföra. 

Hon beskriver sig som discipli-
nerad och strikt. Men allt eftersom 
restriktionerna förlängdes föränd-
rades Lauras inställning till dem. 
Hon är social, har massor med 
kompisar, hon älskar att gå ut på 
kvällen, komma hem tre på natten 
och sova länge dagen efter. Att gå 
på utställningar, festivaler, resa. 

– Nu är livet som en ständig 
måndag. Om de inför restriktioner 
är det naturligtvis för att de behövs. 
Men jag tycker inte det är kul. 

JEsús PEruJo, 21 år, studerar 
journalistik och bor med sina 
föräldrar i Málaga. För honom har 
det värsta under pandemin varit 
stressen kring studierna. Tentorna 
i juni som skulle göras utan att de 
hade fått underlaget av sina lärare. 
Endast ett fåtal lärare gick över till 
onlinelektioner, de andra försvann. 

– Man tror att lärarna ska stötta 
i en svår situation. Men verklig-
heten visade sig vara en annan. 
Systemet var inte förberett och de 
lyckades inte ställa om någon gång 
mellan mars och juni. 

– Vår whatsappgrupp var som en 
kokande kittel med 500 meddelan-
den varje dag. Folk hade ångest. 

Även Laura talar om under-
visningen som något som måste 
reformeras, i spåren av pandemin

. – De lär oss att memorera fakta 
och vara beroende av lärarna. I den 
nya situationen märktes tydligt att 
vi inte är självgående. Om en lärare 
blir sjuk och är borta i två veckor 
faller allt.

 De måste lära oss självdisciplin 
och att leta information på egen hand. 

Livet har förändrats för oss alla, 
men att vara ung handlar om att 
frigöra sig. Något som i dagsläget är 
nästan omöjligt. 

– Det sociala livet är annorlunda, 
säger Elsa. Det är inte fest varan-
nan helg, jag är inte lika öppen för 
att träffa nytt folk eller hänga med 
kollegor som inte är supernära. 

NACho FörsökEr lEVA  så nor-
malt som möjligt. Han träffar kom-
pisar, men i mindre grupper och 
oftast utomhus. De går till en park 
och snackar. Om de ses hemma ser 
de till att det finns ventilation, men 
de tar av sig munskydden. 

– Social distans är omöjligt… jag 
vet inte många som uppfyller det. 

Men vi försöker att inte kindpus-
sas, det har förändrats. 

Jesús berättar hur han och hans 
vänner direkt ställde om under 
lockdown. De sågs online för ett 
glas vin, för att spela Parchís (unge-
fär som Fia med knuff ) eller se en 
film. Efter den intensiva tenta-
perioden i början av sommaren 
kunde de äntligen återgå till ett 
visst socialt liv. 

– Sommaren njöt jag av, säger 
Jesús. Vi visste ju inte om det 
skulle bli bättre eller sämre längre 
fram, så vi utnyttjade tiden. 

ANDrA VågEN  var tuff för honom 
personligen. Hans pappa fick en 
stroke och sedan dess har han 
knappt haft något socialt liv alls. 
Sedan var det den ekonomiska 
situationen. Hans pappa är egen-
företagare och hårt drabbad av 
krisen. Jesús har också sett många 
studiekamrater lämna universi-
tetet. En del av dem som kommer 
från andra städer har tvingats 
återvända hem, för att föräldrarna 
inte har råd med avgifter och stu-
dentboende. 

Sonia minns första dagen i sko-
lan efter lockdown. 

– Det speciella med skolan är ju 
att känna stödet från kompisarna, 
men plötsligt var vi åtskilda. Allt 
var så konstigt och det gjorde mig 
ledsen. 

Samtidigt reflekterar hon över 
hur vi människor vänjer oss snabbt 
vid nya saker. 

– Jag tycker det är intressant att 
vi ställt om så snabbt. Vi har våra 
tankar och en del blir arga, men 
många tar det med tålamod, gör det 
vi måste och tänker positivt. 

lAurA MiNNs oCkså  sommaren 
som ganska normal. Hur de var 
20 personer hos henne på hennes 
födelsedag. 

– När jag tänker tillbaka på det 
nu så tänker jag ”madre mia”! 

När andra vågen drog igång blev 
hon mer medveten och skar ned på 
sin vänkrets.

 – Jag har kompisar som bryter 
mot alla regler och jag bestämde 
mig för att inte träffa dem. Jag har 
en överenskommelse med mina 
närmaste och när vi ses glömmer 
vi munskydd och virus. Men till 
resten har jag distanserat mig. 

Forts. sid 12 >>>
för jESúS pErUjO, 21 år, hAr DEt värStA UnDEr pAnDEMIn vArIt StrESSEn krInG StUDIErnA. hAn LäSEr 
jOUrnALIStIk OCh BOr MED SInA föräLDrAr I MáLAGA.

ELSA ALArCón, 25 BOr I EGEn LäGEnhEt I tEAtInOS I MáLAGA OCh jOBBAr MED MArknADSförInG på Ett StOrt Mö-
BELvArUhUS. för Att MInSkA SMIttrISkEn träffAr hOn vännEr vArAnnAn hELG OCh fAMILjEn vArAnnAn hELG.
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>>> Forts. Ung i pandemitider

På frågan om hur politikerna har 
skött sig tycker Sonia att de hellre 
borde ha stängt Spaniens gränser 
och lättat på restriktionerna inom 
landet. 

– Jag tycker inte om när de 
stänger restaurangerna till exem-
pel. Folk har inte så mycket pengar 
och om vi inte ens kan använda det 
på sådant som behövs, så blir det 
katastrof.

Nacho menar att förtroendet för 
politikerna var lågt redan innan 
pandemin. 

– Men ingen var beredd på det 
här. Hur skulle vi kunna vara det? 
Om du tänker på det rationellt, går 
det verkligen att göra rätt? 

Han fortsätter: 
– Det är normalt att de inför 

restriktioner. Vi är en art som bryr 
oss och tar hand om varandra, om 
de svaga i samhället.

Elsa tycker att restriktionerna 
bättre borde anpassas till hur folk 
faktiskt beter sig. Hon syftar på att 
många tänjer på gränserna och att 
det måste tas med i beräkningen. 

– Det har varit dåligt organiserat 
och man öppnade upp för tidigt. 

Men Elsa är inte bara kritisk till 
politikerna, hon tycker också att 
vanligt folk är dumma. 

– Det är inte så svårt att göra 
rätt, sätta på sig mask, hålla av-
stånd, inte träffa vänner om du ska 
träffa din mormor. 

ElsA TräFFAr i PriNCiP  bara 
sina fem närmaste vänner. De um-
gås på en uteservering och håller 
avstånd. 

– Men jag ser andra jag kän-
ner som är helt galna. De är ute 
i stora grupper varje helg, festar 
hemma hos varandra och håller till 
i stängda lokaler. 

Jesús beskriver ungefär det 
samma. 

– Vi är alltid samma perso-
ner som ses, ingen träffar andra 
utanför gruppen för att inte utsätta 
övriga för risker. 

När det gäller framtiden är 
alla fem fokuserade på att viruset 
måste försvinna eller kontrolleras 
för att livet ska bli normalt igen. 

– Det finns stor osäkerhet, men 
jag är optimistisk, med fötterna på 
jorden, säger Laura. 

hoN PoäNgTErAr DoCk  vikten 
av att Andalusien lär sig att förnya 
vissa sektorer och investera i indu-
stri, forskning och utveckling.

 Regionen är för beroende av 
turismen. 

– Vi är inte självförsörjande, vil-
ket förvärrar krisen. Det är mycket 
som måste förändras. 

Jesús ser vaccinet som ljuset i 
slutet av tunneln. 

– Det är vad som behövs för att 
vi ska kunna återgå till våra liv, 
träffas och kramas. 

Målet att 70 procent av befolk-
ningen ska vara vaccinerade till 
sommaren ser dock inte realistiskt 
ut. Det är en besvikelse. 

– Samtidigt är det inte lika lilla 
som förra året. Vi vet bättre hur 
vi ska stå emot viruset. Det finns 
munskydd till alla. Rädslan är min-
dre och det finns tydligare riktlin-
jer för hur vi ska bete oss. 

Elsa ser positivt på sin egen 
framtid men tycker synd om sina 
jämnåriga. Många har det svårt. 

– Jag har turen att jobba inom ett 
stort företag som jag vet kommer 
hålla mig i handen. Mitt mål var att 
jobba i andra länder inom samma 
koncern, det känns inte aktuellt just 
nu. Det gör att motivationen faller 
lite, men det är ett lyxproblem. 

– Men visst är det psykologiskt 
jobbigt att vara försiktig varje gång 
man går ut. Som ung vill man ju ut 
och träffa nya människor. 

Nacho poängterar vikten av att 
alla drar sitt står till stacken. 

– Generellt gäller nu att vi alla 
hjälper varandra och bidrar osjäl-
viskt. Viruset kommer försvinna, 
antingen med hjälp av vaccinet 
eller för att det tappar kraft. Tills 
dess måste vi hjälpas åt. 

När jag frågar hur, tänker Nacho 
efter. Så säger han: 

– Under lockdown, när barnen 
fick börja gå ut med sina föräldrar, 
grät min mamma när hon åter 
hörde barnskratt ute på gatan. Jag 
tror att vi som är unga framför allt 
kan bidra med glädje.

TexT: Carin OsvaldssOn

Det speciella 
med skolan är 

ju att känna stödet 
från kompisarna, 
men plötsligt var 
vi åtskilda. 

nAChO MAtA, 20, StUDErADE jOUrnALIStIk I SEvILLA när pAnDEMIn Bröt Ut. nU hAr hAn tAGIt Ett SABBAtSår 
OCh ArBEtAr för SIn pAppA på En råDGIvnInGSfIrMA I MáLAGA.

LAUrA pérEz, 21, BESkrIvEr SIG SOM DISCIpLInErAD 
OCh StrIkt, MEn ALLt EftErSOM rEStrIktIOnErnA 
förLänGDES föränDrADES hEnnES InStäLLnInG 
tILL DEM. 

SOnIA ALArCón är 20 år OCh BErättAr Att vISSA 
UnGDOMAr StrUntAr I ALLt, träffAS I StOrA GrUp-
pEr OCh DrICkEr, SOM OM vIrUSEt IntE fAnnS.
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Vi hjälper dig mot 
dina mål.

contact@sebgroup.lu 
sebgroup.lu/privatebanking

Med mer än 160 års erfarenhet av nordisk Private 
Banking förstår vi de unika utmaningar du möter när du 
är bosatt utomlands. Därför erbjuder vi internationellt 
anpassad rådgivning till dig och din familj.

Kontakta oss så hjälper vi dig:

Maj-Britt Möller +352 26 23 22 38 
Humberto Corvera Kallas +352 26 23 28 11

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Luxembourg Branch
4, rue Peternelchen, L-2370 Howald, Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B39819
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sKriBeNt

Jajamensan, nu blir det boktips! Angående rubriken. Ni 
som vet ni vet. Ni som är för unga får googla. Minns ni 
att jag utmanade både er och mig själv i min förra tid-
ningskolumn med hashtaggen #enspanskbokimånaden? 
Själv tog jag mig i kragen och såg till att tomten kom 
med tre serieböcker som jag läste i december, januari 
och februari. Ja, den sista fick jag tjuvbörja i för att få 
kolumnen klar i tid! Så idag bjuder jag på en blandning 
av krig, konst och pandemihumor och sporrar förhopp-
ningsvis fler av er att börja läsa på spanska.

Böckerna beställde jag från El Corte Inglés webshop och 
faktiskt valde jag ut dem helt slumpmäs-
sigt. Det enda jag hade bestämt mig för 
var att jag ville ha just serieböcker för att 
underlätta läsandet lite. Jag läser mycket 
men nästan bara på svenska. Bortsett från 
ett ganska stort antal tidningsartiklar 
dagligen… 

För att komma igång är alla knep till-
låtna och jag kan rekommendera just 
serieböcker. Jag beställde Pandemiah av 
Mercrominah, Frida Kahlo Una biografía 
av María Hesse och La guerra civil es-
pañola av Paul Preston, illustrerad av José 
Pablo García. 

Det roliga var att de tre böckerna dels visade sig vara extremt 
olika på precis alla sätt, både i stil och innehåll. Dels att de bjöd 
på överraskande kuriosa som jag inte kände till när jag valde ut 
dem. Ana Jiménez Espinal som skrivit Pandemiah exempelvis, 
är visserligen spanjorska född 1981 i Tarragona, men bodde en 
tid i Stockholm. Det var där hennes alter ego Mercrominah föd-
des. Och José Pablo García är född 1982 i Málaga. 

Den bok som jag personligen njöt mest av att läsa var 
biografin om Frida Kahlo. Det är en blandning av fakta och 
saga där författaren tillåtit sig friheten att använda sin egen 
fantasi. Den är enkel men intressant och samtidigt vacker, 
både i språk och bild. Författaren María Hesse, även hon född 
1982 i Huelva, hyllar i sin berättelse som är ett konstverk i sig, 
just Frida Kahlos version av livet. 

”Denna bok handlar inte om hennes verkliga liv, inte heller 
om det liv som Frida hittade på. Det är snarare en blandning 
av båda, för jag menar att i vissa aspekter av hennes liv är 
verkligheten mer intressant än fiktionen, i andra stunder dä-

remot, föredrar jag att respektera den sanning som hon ville 
berätta för oss”. Boken är skriven i jagform och är på samma 
gång härligt frigjord, sorglig, och våldsam. 

Pandemiah är en grafisk dagbok från hemkarantänen våren 
2020. Den är rolig och menad att fungera som terapi och relati-
visera stressen vi upplevde i och med den abrupta förändringen 
av allas våra vardagsrutiner. Jag måste erkänna att jag inte för-
står alla skämten, men överlag är den ett fantastiskt litet minne 
att bevara i bokhyllan, över en annorlunda tid i våra liv. 

Det fina i kråksången är just att vi alla lidit samma kval och 
kan dela både tårar och skratten som måste till för att bear-
beta ångesten. Det är som en lång rad intelligenta memes, 

fast tecknade och betydligt mer genom-
tänkta än en del av dem som florerat på 
sociala medier. Ett unikt tidsdokument 
helt enkelt. Dessutom väldigt lättläst. En 
bladvändare. 

La guerra civil española är däremot 
en riktig tungviktare även som seriebok. 
Detta är ingenting för nybörjare, om du 
inte är extremt intresserad just av inbör-
deskriget. Formen gör den dock möjlig 
att ta sig igenom, trots allt, då det är så 
lätt att ”bara läsa en sida till”. Å ena sidan 
förlorar jag mig i alla dessa namn på 
ministrar, generaler, rebeller, partier och 

fackförbund. Det är många! Och det är rörigt! Å andra sidan så 
vill jag fortsätta framåt, jag vill veta mer. 

Jag försökte att inte fastna för mycket i allt jag inte förstod, 
men ibland gick det inte och jag måste googla och läsa sam-
manfattningen på Wikipedia. Vilket nog är bästa tecknet på 
att en bok lär en något nytt och väckt nyfikenheten att ta reda 
på mer. Framför allt ger den insyn i hur komplicerat det fak-
tiskt var. Det här är en ren och skär faktabok och bilderna till 
trots, är den varken lättsmält eller lättläst. Men jag misstän-
ker att en sådan bok inte skulle ha gjort den blodiga konflik-
ten rättvisa och att det aldrig går att förenkla ett inbördeskrig. 
Teckningarna är snygga och autentiska. 

Jag rekommenderar alla tre böckerna och är själv väldigt 
glad för att jag har dem i min bokhylla. Jag är säker på att 
jag kommer återkomma till dem flera gånger. Nästa kolumn 
kommer inte handla om böcker och läsning, men dela gärna 
med er om ni har tips på spanska läsupplevelser!  
#enspanskbokimånaden

ni-nanna-na-ni-na-na…

CARIN OSVALDSSON

Carin Osvaldsson är journalist och mamma till Iván, född 2013. 
Bosatt i Benalmádena, men med ena foten i Málaga stad. 

Glorifierar ibland Sverige efter 17 år utomlands, 
men försvarar intensivt Spanien när det väl gäller.

            För att 
komma igång är 
alla knep tillåtna 
och jag kan  
rekommendera 
just serieböcker.
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Scandi Supermarket
vi har ett utbrett sortiment av skandinaviska livsmedel som 
fylls på varje vecka. Stort utbud även av lokala produkter, så 
att du enkelt skall kunna handla det mesta hos oss. 
I vår delikatessdisk hittar du läckerheter att av avnjuta på 
plats eller ta hem. vår avdelning med frukt och grönt fylls på 
tre gånger i veckan och vi har även en del ekologiska produk-
ter. kontinuerliga leveranser av bröd, läsk, vin och alkohol.
välkommen att botanisera i vår mysiga bodega och i vårt 
grönsaksland!

PÅSKYRA!
vi har naturligtvis alla skandinaviska delikatesser till påsken.
Sill, lax, jansson, ägg i massor, påskägg och påskmust samt
stort utbud av snapsar.

PÅSKÖPPET
Skärtorsdag – 09-19
Långfredag – 10-16
påskafton – 10-16
påskdagen – 10-16
Annandag påsk – 10-19

Catering – smart och gott!
Dessutom får du mer tid till dina gäster. vi anordnar cate-ring 
for mindre och större evenemang. 

Medlem
Som medlem hos Scandi Supermarket får du förutom poäng 
på alla köp du gör hos oss även erbjudanden om kommande 
kampanjer samt andra nyheter.
kom in i butiken så hjälper vi dig att kostnadsfritt erhålla ditt 
kort, så du kan börja ta del av de kampanjer och erbjudanden 
vi har! Så småningom kan du även utnyttja dina bonuscheckar.

Öppettider & adress:
Måndag-fredag 10–19. 
Lördag & söndag 10–16
Tel: 952 81 52 98. 
La Campana
Nueva Andalucía.
info@scandisupermarket.com
www.scandisupermarket.com

Therese Södergren ansvarar för verksamheten 
under en tid och hälsar er välkomna!
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De katalanska separatistpar-
tierna erhöll i regionalvalet 14 
februari för första gången mer 
än hälften av rösterna. Det parti 
som fick flest röster var däre-
mot socialistiska PsC ledda av 
tidigare hälsovårdsministern 
salvador illa, som dock har få 
chanser att komma till makten 
i katalonien. Valdeltagandet 
understeg 54 procent, vilket 
var den lägsta uppslutningen 
någonsin.

Valresultatet i Katalonien bjöd 
på en mängd rubriker. En av de 
främsta är separatistpartiernas 
nära 52 procent av rösterna, när de 
tidigare aldrig lyckats komma upp 
i 48 procent. De grundades dock i 
ett rekordlågt valdeltagande, till 
stor del orsakad av den rådande 
pandemin och där separatisterna 
som väntat var mer mobiliserade 
än de som är emot ett självständigt 
Katalonien.

Individuellt sett var Salvador 
Illa valets store segrare, då det 
katalanska socialistpartiet PSE fick 
flest röster och nästan fördubblade 
sina tidigare mandat, från 17 till 33. 
Precis som Ciudadanos i det förra 
valet 2017 kommer det av allt att 
döma inte räcka för att nå makten, 
speciellt då samtliga separatistle-
dare före valet undertecknade en 
överenskommelse om att inte bilda 
koalition med PSC. Illa annonse-
rade dock på valnatten att han som 
vinnare kommer att göra anspråk 
på posten som regionalpresident, 
till skillnad mot förra valets seg-
rare Inés Arrimadas.

NäsTA sEgrArE i VAlET  är 
vänsterpartiet Esquerra Republi-
cana de Catalunya ERC, som går 
om Junts pel Cat som det största 
separatistpartiet. De fick både 
fler röster och ett mandat mer, 
33, än partiet som leds av Carles 
Puigdemont från Belgien. Långa 
stunder under valnatten fanns det 
en risk att ERC skulle få fler röster 
men färre mandat än JxCat, vilket 
hade komplicerat utformningen 
av en ny koalition dem emellan. 
Nu talar dock det mesta för att 
samma partier kommer att behålla 
makten, men där ERC:s huvudkan-
didat Pere Aragonès denna gång 
kommer att inneha posten som 
regionalpresident.

Junts pel Cat har lyckats 
begränsa sitt väntade ras, efter 
utbrytningen av PdeCat, som slut-
ligen inte erhållit någon represen-
tation alls. Puigdemonts parti har 
fått 32 mandat, vilket var två färre 
än tidigare.

högErrADikAlA Vox  lyckades 
i ännu ett val överträffa de redan 
gynnsamma opinionsundersök-
ningarna. De kommer in för första 
gången i det katalanska regional-
parlamentet med hela elva mandat, 
vilket är mer än både Ciudadanos 
och Partido Popular tillsammans. 
Partiet, som i Katalonien leds av 
Ignacio Garriga, är nu det fjärde 
största i regionen, framför både En 
Comú (Podemos) och antikapita-
listpartiet CUP.

Om valet varit en framgång för 
separatistpartierna i Katalonien 
så har det två tydliga förlorare hos 
motståndarna till ett självständigt 

Katalonien. Det ena är Partido 
Popular, som försämrade sitt 
katastrofval från 2017 och tappade 
ytterligare ett mandat och behåller 
endast tre platser, som det minsta 
partiet i kammaren. Det största 
raset stod dock liberala Ciudada-
nos för, som gick från att vinna det 
förra valet med 36 mandat till att 
endast behålla sex platser. Raset 
var i nivå med det som partiet upp-
levde i det senaste riksvalet, men i 
Katalonien var det särskilt signifi-
kativt efter att Ciudadanos tidigare 
kandidat i Katalonien och numera 
partiledare Inés Arrimadas aldrig 
ens försökte bilda regering och 
sedan övergav Katalonien för en 
karriär på riksnivå.

För många är den största ny-
heten att valdeltagandet var det 
lägsta någonsin i ett katalanska val, 
med mindre än 54 procents upp-
slutning. Det är nära 30 procent 
lägre än 2017. 

spaNieN

SEpArAtIStErnA 
GynnADES Av LåGt 
vALDELtAGAnDE
Illa vann men lär ej få makten.
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tIDIGArE häLSOvårDSMInIStErn SALvADOr ILLA fICk fLESt röStEr OCh MAnDAt, MEn SOCIALIStErnA Lär änDå 
IntE kUnnA rEGErA I kAtALOnIEn.

iNgeN gräNs vid gibraltar
Spanien och Storbritannien har tagit 
ett första steg mot en överenskom-
melse som inkluderar Gibraltar i 
Schengen. Gränsen mellan La Línea 
de la Concepción i Cádizprovinsen och 
Gibraltar upphör troligtvis att existera 
till sommaren. Avtalet innebär att den 
yttre gränsen förläggs till hamn och 
flygplats, men ej gäller för landgrän-
sen där det ska råda fri rörlighet för 
medlemmar i unionen.

fler migraNter 2020
Spanien mottog under 2020 minst 
40.000 flyktingar. Drygt hälften av 
dem, 22.000 personer, anlände till Ka-
narieöarna. Det var en ökning med 881 
procent. Antalet flyktingar till ögrup-
pen koncentrerades till sista kvartalet 
och bara under årets sista dag ankom 
200 personer. Under första halvåret 
2020 anlände totalt 8.546 flyktingar 
till Spanien, jämfört med 13.223 under 
samma period 2019. Det innebar en 
minskning med nästan 29 procent. 
Även under sommaren var siffrorna 
lägre än tidigare år. Strömmen ökade 
dock kratigt de sista månaderna.

färre kviNNomord
Under 2020 dödades 45 kvinnor i 
Spanien av sin manliga partner. Det är 
den lägsta siffran sedan 2003. Förkla-
ringen uppges vara att våldet vanligtvis 
eskalerar när kvinnan bestämmer 
sig för att ge sig av och på grund 
restriktioner och lockdown hade män-
nen kontrollen. Dödsfallen är endast 
toppen av ett isberg och sista skedet 
i en våldsspiral. Färre mord innebär 
dessvärre inte mindre våld, som kan 
anta många skepnader.

puigdemoNt sitter löst
En intern rapport i 
EU-parlamentets 
justitieråd uppges 
rekommendera att 
de tre katalanska 
separatister som 
valts in som EU-råd ska fråntas sin 
immunitet. Spanien har ansökt om att 
immuniteten hävs för både tidigare 
regionalpresidenten Carles Puigde-
mont och de två tidigare katalanska 
regionalråden Toni Comín och Clara 
Ponsatí. Om så sker väntas Spanien 
åter kräva att de utlämnas, för att 
åtalas för sin inblandning i orolighe-
terna i Katalonien hösten 2017 och den 
olagliga självständighetsförklaringen 
27 oktober det året.

CArLES pUIGDEMOnt.
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Partido Populars tidigare 
rikskassör luís bárcenas har pre-
senterat en skrivelse i vilken han 
verkställer sitt hot om att av-
slöja partiets svarta affärer. De 
uppges ha pågått mellan 1982 
och 2009 och bárcenas pekar 
bland annat ut den tidigare par-
tiledaren och regeringschefen 
Mariano rajoy, som införstådd.

Det skriftliga vittnesmålet presen-
terades till antikorruptionsåkla-
garämbetet mindre än en vecka 
innan rättegången om Partido 
Populars misstänkta olagliga finan-
siering drog igång. Det har i sin tur 
lett till att den tidigare PP-kassö-
ren kallats till förhör i flera andra, 
parallella utredningar.

Bárcenas bekräftar inte bara 
ryktena om en omfattande svart 
bokföring, utan uppger att Ma-
riano Rajoy personligen förstörde 
bevismaterial utan att känna till att 
kassören behållit kopior. Det var 
dessa kopior som skulle ha föranlett 
härvan ”Kitchen”, där inrikesdepar-
tementet enligt misstankar brukat 
statliga och polisiära resurser för 
att spionera på Bárcenas och hans 
familj, för att komma över och 
förstöra bevisen. Det ska dessutom 
delvis ha lyckats, även om Bárcenas 
uppger att han fortfarande har 
komprometterande material i sin 
ägo.

Luís Bárcenas medgav redan 
2013 i ett uppmärksammat förhör 
PP:s svarta bokföring. Han uppger 
dock att på inrådan av sin dåva-
rande advokat höll han den gången 
inne med många uppgifter, då han 
blivit lovad att hans hustru Rosalia 
Iglesias skulle hållas utanför. Hon 
har dock nu dömts och börjat tjäna 
ett straff på mer än 15 års fängelse.

Vidare uppger den tidigare kas-
sören att en majoritet av de högsta 

representanterna för Partido Popu-
lar lyfte svarta extralöner, som den 
nu avlidne kassören Álvaro Lapuerta 
men även han själv överlämnade 
personligen. Han nämner vid namn 
både Mariano Rajoy, tidigare gene-
ralsekreterarna María Dolores de 
Cospedal, Ángel Acebes och Javier 
Arenas samt andra höga poster som 
tidigare talmannen i parlamentet 
Federico Trillo och tidigare talman-
nen i senaten Pío García Escudero. 

Provinsdomstolen i Madrid har 
friat den tidigare regionalpresi-
denten i Madrid Cristina Cifuen-
tes (PP) från anklagelserna om 
att ha förfalskat ett intyg om 
en master, trots att domstolen 
finner både att förfalskningen 
ägt rum samt att det är föga 
trovärdigt att hon skulle ha 
erhållit titeln.

Statsåklagaren yrkade på tre år och 
tre månaders fängelse för instiftan 
till förfalskningen av ett examen-
sintyg, som Cifuentes brukade 
för att förneka anklagelserna om 
att hon aldrig genomgått examen 
för sin master. Domstolen finner 
visserligen att dokumentet mycket 
riktigt förfalskades, men att det 

inte kunnat säkerställas att Cifuen-
tes personligen känt till detta eller 
instiftat till brottet.

Istället döms en av den tidigare 
regionalpresidentens närmaste 
rådgivare, María Teresa Feito, till tre 
års fängelse. Detta då flera vittnen 
påvisat att hon utförde påtryckningar 
på universitetet Juan Carlos I för att 
framställa det falska dokumentet.

CrIStInA CIfUEntES hAr IntE kUnnAt påvISA Att 
hOn UtförDE SIn kOntrOvErSIELLA MAStEr.

Kassören exponerar 
pp:s svarta boKföring

regeringschefen Pedro sán-
chez annonserade 26 januari en 
rockad i regeringen, som inne-
bär att hittillsvarande minis-
tern med ansvar för regional-
politiken Carolina Darias tagit 
över som hälsovårdsminister, 
efter salvador illa som kandi-
derat till regionalpresident i 
katalonien.

Sánchez bjöd inte på några över-
raskningar och annonserade 

två omläggningar i regeringen, 
som varit på tal sedan det an-
nonserades att Illa skulle vara 
socialistpartiets huvudkandidat 
i det katalanska nyvalet. För-
utom utnämningen av Darias 
som ersättare för Salvador Illa på 
hälsovårdsdepartementet har hit-
tillsvarande generalsekreteraren 
för det katalanska socialistpartiet 
PSC Miquel Iceta valts som efter-
trädare till Darias. Det ses som en 
kompensation för att Iceta ställt 

sig åt sidan som partiets kandidat 
till katalansk regionalpresident.

Carolina Darias har som 
ansvarig för relationerna med de 
autonoma regionerna varit den 
som arbetat närmast med Salva-
dor Illa, sedan pandemin startade. 
Oppositionen kritiserar dock att 
hon, liksom Illa, saknar bakgrund 
inom hälsovårdssektorn. Hon har 
däremot tidigare varit talesman 
för det kanariska parlamentets 
hälsovårdsutskott.

CArOLInA DArIAS ny häLSOvårDSMInIStEr

CIfUEntES frIAD tILL SLUt
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urdaNgaríN delvis fri
Kungens svåger Iñaki Urdangarín har 
beviljats så kallad frigång, efter 2,5 år i 
fängelse. Maken till prinsessan Cristina 
dömdes av provinsdomstolen i Palma 
de Mallorca för bland annat penning-
tvätt och skattebrott. Han avtjänar 
sedan juni 2018, ett fängelsestraff på 
sex år vid anstalten i Brieva (Ávila).  
Övervakningsdomstolen i Valladolid 
har godkänt tredje gradens internering 
för Urdangarín, vilket innebär att han 
i fortsättningen kan arbeta utanför 
fängelset.

explosioN i madrid
Tre personer omkom och ett tiotal 
skadades när en gasexplosion inträf-
fade 20 januari ett kyrkcenter i centrala 
Madrid. Explosionen inträffade strax 
före klockan i en fastighet på Calle 
Toledo, 98, nära Puerta de Toledo. Fas 
tigheten inrymmer församlingen Vírgen 
de la Paloma och uppstod i bostadssek-
tionen. De materiella skadorna blev om-
fattande och risken för att byggnaden 
skulle kollapsa gjorde att polisen fick 
spärra av ett stort område, bland annat 
ett närliggande ålderdomshem.

polismäN häktade
Staden Linares (Jaén) har skakats av 
oroligheter i samband med protester 
mot att två nationalpoliser som ej var 
i tjänst, misshandlat en man och hans 
14-åriga dotter. Misshandeln 12 februari 
filmades av ett flertal personer och 
delades på sociala nätverk. Det ledde 
till uppretade känslor och demonstra-
tioner i ett av de samhällen i Anda-
lusien som drabbats värst av krisen. 
De två polismän som var inblandade i 
misshandeln, av vilka en uppges vara 
vice polischefen i Linares, har häktats 
efter att de vägrat låta sig förhöras. 

partido popular flyttar
Ledaren för Partido 
Popular Pablo 
Casado annonse-
rade 16 februari att 
de kommer att byta 
högkvarter, då det är 
föremål för den senaste korruptionsrät-
tegången inom ramen för skandalen 
Gürtel. Casado vill på detta vis helt bryta 
med partiets förgångna och separera 
den nuvarande partiledningen från de 
tidigare, som Casado lovordat tills för 
endast några dagar sedan. Han har även 
annonserat en ”compliance-sektion” 
som ska ansvara för att inga oegentlig-
heter förekommer inom partiet.

pp-kOntOrEt.
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En ny sammanställning över 
katolska kyrkans ägor i spa-
nien rör upp debatten kring 
vad som verkligen tillhör för-
samlingarna och vad som bör 
klassas som offentliga bygg-
nader. bland de mest kända 
finns la Mezquita i Córdoba 
och la giralda i sevilla.

Regeringen har för första gången 
sammanställt en rapport över de 
av kyrkans egendomar i landet 
som skrivits in i fastighetsre-
gistret med stöd av en reform 
genomförd så snart José María 
Aznar (PP) kom till makten. Re-
formen möjliggjorde inskrivning 
i fastighetsregistret med hjälp av 
en så kallad kyrklig certifiering, 
utan ytterligare ägarbevis. 
Mellan åren 1998 och 2015 re-

gistrerade katolska kyrkan totalt 
34.961 fastigheter med hjälp av 
detta legala undantag. Det rör sig 
om drygt 20.000 kyrkor och näs-
tan 15.000 andra fastigheter. 

Inskrivningarna har lett till 
hård kritik och ifrågasättande 
gällande huruvida fastigheterna 
verkligen tillhör kyrkan rent 

legalt. Bland ifrågasättarna finns 
både kommunstyrelser och 
privatpersoner som väntat på 
rapporten, för att kontrollera 
vilka fastigheter som finns med 
på listan. Enligt experter kommer 
det troligen leda till en mängd 
rättsliga processer över hela 
Spanien.

omfattande Kravaller
Våldsamma demonstrationer 
har i flera dagar lett till kraval-
ler i ett flertal spanska städer, 
speciellt barcelona. Demonstra-
tionerna har sammankallats i 
protest mot gripandet av den 
dömde rapparen Pablo hasél, 
men befinns ha utnyttjats av 
kriminella för att både vandali-
sera och plundra butiker.

Demonstrationerna startade så 
snart Hasél gripits 16 februari. De 
övergick snabbt i konfrontationer 

mellan radikala och kravallpoli-
ser i ett flertal städer, bland dem 
Madrid, Barcelona och Valencia. 
Dussintals poliser skadades och i 
Barcelona förlorade en ung kvinna 
ena ögat, efter att ha träffats av en 
gummikula.

Pablo Hasél greps av ett 50-tal 
poliser, efter att han förskansat sig 
i universitetet i Lleida. Han väg-
rade åtlyda en order om att infinna 
sig i fängelset för att börja tjäna ett 
straff på 2,5 års fängelse. Han döm-
des inledningsvis till endast nio 

månader, men straffet har utökats 
då han vägrar att betala de böter 
som han även dömts till.

Brotten rapparen dömts till 
är att i sina låttexter ha gjort sig 
skyldig till kränkning av monar-
kin, upphöjelse av terrorism samt 
kränkning av de statliga institu-
tionerna. Oroligheterna har även 
orsakat en djup politisk konflikt, 
efter att regeringspartiet Unidas 
Podemos och även de katalanska 
separatistpartierna försvarat de-
monstranterna, framför polisen.

pOLEMIk krInG kyrkAnS EGEnDOMAr

Försvarsministern Margarita 
robles har anmält ett flertal re-
servofficerare som både skickat 
brev till kung Felipe och i en 
intern chatt vädrat hur de skulle 
vilja göra en ny statskupp och 
avrätta ”26 miljoner horungar”.

Skandalen har lett till heta reaktio-
ner och ett tydligt fördömande av 
både försvarsministern Margarita 
Robles och den spanske överbe-

fälhavaren Miguel Ángel Villar-
roya. De uppger att de åsikter som 
vädrats både i brev till kungen och i 
den avslöjade chatten är oaccepta-
bla och inte representerar landets 
försvarsstyrkor.

Den 10 november undertecknade 
37 officerare tillhörande den 19:e 
kullen av utexaminerade från fly-
gakademin ett brev till den spanske 
kungen, där de framförde sitt starka 
missnöje mot den nuvarande ”so-

cialkommunistiska” regeringen och 
ställde sig till kungens förfogande 
för att sätta punkt för den nuvarande 
regimen. Det följdes upp av ett nytt 
brev till Felipe VI 25 november med 
liknande innehåll, denna gång från 
73 pensionerade officerare i armén.

I en intern chatt har vidare 
både reservgeneraler och överstar 
uttryckt önskemål om att genom-
föra en statskupp samt till och med 
avrätta 26 miljoner medborgare. 

rESErvOffICErArE vILL AvrättA MILjOnEr

juaN carlos skattade
Spaniens kung emeritus Juan Carlos 
har betalat drygt 678 000 euro i 
restskatt och ränta, gällande bruket av 
svarta kreditkort. Regleringen skedde 
strax före årsslutet och annonserades 
av kungens egen advokat, utan att 
skatteverket formellt krävt detta. Det 
pågår dock en juridisk utredning om 
bruket av kreditkort av både Juan 
Carlos, drottning Sofía och några av 
deras barnbarn, vars utlägg inte ska ha 
deklarerats.

historiskt köldrekord
Skidstationen Clot de la Llança i kata-
lanska Pyrenéerna, registrerade tidigt på 
trettondagens morgon den lägsta tem-
peraturen någonsin uppmätt i Spanien. 
Temperaturen på -34,1 grader registre-
rades klockan 04.19 på morgonen den 6 
januari i skidanläggningen Baqueira-Be-
rets egen meteorologiska station. Med 
den temperaturen slogs köldrekordet på 
Iberiska halvön. Det tidigare låg på -32 
grader och uppmättes 2 februari 1956 i 
Estany Gento i Lérida.

vargeN fridlyses
Centralregeringen och de autonoma 
regionerna har kommit överens om att 
stoppa den allmänna jakten på varg i 
Spanien. Kommissionen för naturarv 
fastslog 4 februari att vargen utan 
undantag inkluderas bland arterna 
med särskilt skydd. Beslutet innebär 
att vargen inte längre kan jagas någon-
stans i landet, det vill säga att samma 
skydd gäller oavsett den geografiska 
regionen. Hittills har vargen jagats på 
särskilda villkor i Castilla y León, Astu-
rien, Kantabrien och samt delvis även i 
La Rioja och Baskien.

leoNor studerar i Wales
Kronprinsessan 
Leonor kom-
mer att studera 
högstadiet på en 
internationell linje i 
UWC Atlantic College 
of Wales. Nyheten har offentliggjorts 
av kungahuset och betyder att Leonor 
reser till Storbritannien i september. 
Kursen uppges kosta 67.000 pund, 
motsvarande 76.500 euro och kommer 
att täckas privat av kungaparet. UWC 
Atlantic College of Wales är en civil 
skola ansluten till ett internationellt 
nätverk och uppges vara inrymd i ett 
antikt slott. Det rör sig om en tvåårig 
kurs där kronprinsessan ska ha veten-
skap som huvudämne.

Våldsam reaktion på gripandet av dömd rappare.
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krOnprInSESSAn.

En ny rAppOrt övEr kyrkAnS fAStIGhEtEr rISkErAr Att LEDA tILL En MänGD rättSLIGA prOCESSEr I 
hELA LAnDEt. på BILDEn SynS LA MEzqUItA I CórDOBA. 
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Den afrikanska kontinentalplat-
tan rör sig mot den eurasiska 
i nordvästlig riktning med en 
hastighet av cirka fem millime-
ter per år. Det är denna rörelse 
som ligger bakom det stora 
antalet jordskalv i granada den 
senaste tiden. regionalmyndig-
heten i Andalusien har utlyst 
beredskap inför en eventuell 
nödsituation.

Området runt Granada stad har 
drabbats av mer än ett hundratal 
mer eller mindre kraftiga skak-
ningar de senaste tio dagarna. 
Efter de senaste som inträffade 
kvällen 26 januari, har regionalsty-
ret deklarerat en situation av sär-
skild beredskap inför risken för ett 
nödläge. Det innebär i praktiken 
en instrumentell uppföljning och 
studier av fenomenet samt olika 
informationsåtgärder till myndig-
heter och invånare.

Regionalpresidenten Juanma 
Moreno har uppmanat invånarna 
i Andalusien att hålla sig lugna och 
försäkrar att myndigheterna är för-
beredda med nödvändiga resurser 
om det skulle inträffa en kraftigare 
jordbävning. Han är visserligen be-
kymrad för den enorma seismiska 
aktivitet som registrerats sedan 
december, men samtidigt hoppas 
han att just dessa mindre skalv 
hjälper till att lätta på spännin-
garna mellan kontinentalplattorna 

och att vi därmed slipper en större 
jordbävning.

orsAkEN Till skAlVEN  är att 
de euroasiska och afrikanska kon-
tinenterna i geologisk bemärkelse, 
för varje dag närmar sig varan-
dra. Denna kontinuerliga rörelse 
har i sig ingen seismisk effekt på 
jordytan, men den ackumulerar 
energi på djupet som med jämna 
mellanrum släpps upp till ytan 
i form av jordbävningar. När en 
platta rör sig, rör sig även de runt 
omkring, vilket orsakar en serie 

av flera jordbävningar på raken. 
Det är det vi sett i Granada, med 
mer än hundra jordskalv på endast 
tio dagar. Den kraftigaste hittills 
inträffade 23 januari och uppmätte 
4,4 på Richterskalan.

Boende i Granadaområdet är 
oroliga. Men enligt experter är det 
främst skalvens närhet till jordytan 
som gör att de märks av. Intensite-
ten är egentligen klassificerad som 
låg eller måttlig. Det är först från 
och med sex grader, framför allt 
sju, som det finns anledning att bli 
orolig.

Småskalven uppges förebygga kraftigare markrörelse.
MånGA jOrDSkALv I GrAnADA

högsta domstolens styrelse 
har i ett uppmärksammat 
utspel beslutat göra om rätte-
gången mot ledaren för Eh bildu 
Arnaldo otegi och ytterligare 
fyra personer, som redan tjänat 
straffen från den ursprungliga 
processen, som ogiltigförkla-
rades av Europeiska människo-
rättsdomstolen.

HD beslutar enhälligt att rätte-
gången ska gå om, med argumentet 
att de misstänkta straffen inte kan 
lämnas obehandlade. Detta trots att 

de anklgade för samröre med ETA 
redan tjänat i vissa fall mer än sex års 
fängelse och den baskiska terrorist-
organisationen inte längre existerar. 

DET hANDlAr oM  målet ”Ba-
teragune”. Federala domstolen 
Audiencia Nacional dömde 2011 
de fem åtalade till upp till tio års 
fängelse vardera, för att på direkta 
order från ETA ha återuppbyggt ter-
roristorganisationens politiska gren 
Herri Batasuna. Högsta domstolen 
sänkte ett år senare straffen till 
drygt sex års fängelse vardera.

De dömdas överklagade till 
Författningsdomstolen avslogs 
och när Europadomstolen 2018 
ogiltigförklarade hela processen 
hade samtliga redan tjänat sina 
straff. Människorättsdomstolen 
fann att de dömdas grundläg-
gande rättigheter ej respekterats. 
Utfallet baserade sig på att en av 
domarna i Audiencia Nacional i 
en tidigare rättegång mot Otegi, 
efter att han på hennes uppma-
ning vägrat att fördöma ETA, 
utbrast ”jag visste att ni skulle 
svara så”.

Kontroversiell rättegång görs om

dödliga föroreNiNgar
Madrid är den stad i Europa med högst 
dödlighet kopplad till avgasutsläpp 
från bilar. Den spanska huvudstaden 
leder rankingen över antal förtidiga 
dödsfall, orsakade av kvävedioxid. 
På listan finns nästan tusen städer. 
Barcelona ligger sexa. Spanien har 
anmälts till EU-domstolen för de båda 
städernas dåliga luftkvalitet. Studien 
uppskattar för första gången antalet 
förtidiga dödsfall orsakade kvävedioxid 
och fina partiklar (PM2,5).. Madrid 
har den högsta andelen med nästan 
sju procent av de årliga dödsfallen. 
Förutom Madrid och Barcelona är de 
mest dödligt förorenade städerna 
Antwerpen, Turín, Paris och Milano. 

hjälp mot ockupaNter
Andalusien öppnar en telefonlinje för 
att hantera illegala husockupationer 
med omedelbar verkan. Den nya 
“antiokupas”-linjen är ansluten till 
regionalmyndighetens åtta provinsde-
legationer. De kommer att ge juridisk 
rådgivning och stöd i samarbete med 
advokatsamfunden och polisen. Tele-
fonnumret är 900.100.112.

glödhet kvalgrupp
Sverige och Spanien har för tredje 
gången i rad lottats samman, denna 
gång i VM-kvalet till Qatar 2022. Efter 
att ha spelat i samma grupp i EM-
kvalet senast lottades Sverige och Spa-
nien tillsammans även i EM-slutspelet. 
De skulle ha mötts i Bilbao 15 juni i år, 
men som bekant fick EM skjutas upp 
till nästa år på grund av pandemin. 
De övriga motståndarna i Grupp B är 
Grekland, Georgien och Kosovo. Det 
senare är inte utan kontrovers, då var-
ken Grekland eller Spanien har erkänt 
Kosovos självständighet.

elsparkcyklar regleras
Sedan 2 januari 
betraktas el-
sparkcyklar som 
vilket fordon som 
helst och förarna 
måste följa samma 
trafikregler. Bland de nya reglerna gäller 
att elsparkcyklarna ej får framföras på 
trottoar, i andra områden avsedda för 
fotgängare eller i stadstunnlar. Hädan-
efter kan förarna av detta allt vanligare 
fortskaffningsmedel, även beordras av 
polisen att göra alkotest. Elsparkcyk-
larna får vidare endast transportera en 
enda person samt inte överskrida en 
hastighet på 25 km/timmen. 
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DE EUrASISkA OCh AfrIkAnSkA kOntInEntALpLAttOrnA MötS I En trIAnGEL MELLAn GrAnADA, ALBOrAnhAvEt 
OCh rIfBErGEn I MArOCkO. 

ELSpArkAr.
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öb träNgde sig före
Spaniens överbefälhavare Miguel Ángel 
Villaroya presenterade 23 januari sin 
avskedsansökan, efter en kritikstorm 
för att försvarsledningen vaccinerat 
sig för Covid-19 framför soldater på 
utlandsuppdrag och vårdpersonal.  
Koalitionspartiet Unidas Podemos 
hade öppet krävt överbefälhavarens 
avgång. Inrikesministern Fernando 
Grande-Maraska har även avsatt Guar-
dia Civils sambandsman i försvarsled-
ningen, som liksom de övriga tagit den 
första dosen av vaccinet. 

app-krav på krogeN
Regionalstyret i Castilla-La Mancha 
tillåter sedan 12 februari åter att 
serveringarna öppnar, men både verk-
samheter och kunder måste bruka en 
särskild app. Regionalstyret har efter 
26 dagars tvångsstängning infört 
påbud på att alla serveringar måste 
registrera sig hos en digital tjänst som 
tilldelar dem en personlig QR-kord, 
som ska vara synlig vid entrén. Kunder 
ska å sin sida ladda ned en app på 
samma hemsida som upprättats av 
regionalmyndigheten, med vilken de 
scannar av koden med sin mobil, i 
samband med besök.

spårNiNgsapp fiasko
Den statliga appen Radar Covid har 
under sina fem första månader 
i funktion endast registrerat två 
procent av alla fall av Covid-19. En rad 
omständigheter har bidragit till miss-
lyckandet och skulden delas av både 
myndigheter och allmänheten. Endast 
6,8 miljoner användare har laddat ned 
den till sin iPhone eller Android och 
det är oklart hur många av dem som 
har appen aktiverad. Dessutom har 
uppbackningen från de autonoma 
regionerna varit bristfälligt.

skärpta muNskyddskrav 
Regeringen förbju-
der att munskydd 
i tyg och med låg 
filtrering, säljs un-
der beteckningen 
“hygieniska”. Det nya 
direktivet innebär att munskydden 
hädanefter måste ha en filtrering 
på mer än 90 procent för att få 
säljas som hygieniska. Den skärpta 
lagstiftningen inkluderar även krav 
på att de laboratorier som står för 
certifieringen av munskydd, ska vara 
godkända av staten.

MUnSkyDD I tyG.

Covid-19

Den andalusiska regionalmyn-
digheten har sedan 1 januari 
aktiverat den kostnadsfria rese-
försäkring, som sedan i höstas 
utlovats till utländska turister 
som besöker Andalusien. För-
säkringen täcker de problem 
som kan uppstå på grund av 
Covid-19.

Andalusien inleder det nya året 
med en planerad åtgärd som syftar 
till att stärka regionens ställning 
som ett säkert resmål. Den nya för-
säkringen gäller till att börja med 
mellan 1 januari och 31 december 
2021 men kan komma att förlängas 
även efter det. Det rör sig om en 
gratis sjukförsäkring med täckning 
för Covid-19 för utländska, icke 
bosatta turister.

För att kunna utnyttja försäk-
ringen ska resenären vara inac-
korderad på någon typ av reglerad 
semesteranläggning i Andalusien, 
såsom hotell, turistlägenhet, 
pensionat, hostell, lägenhetshotell, 
camping eller lanthus till uthyr-
ning (så kallade casas rurales). Hur 
turisterna tar sig till regionen har 
ingen betydelse och försäkringen 
inkluderar resenärer i alla åldrar.

MED iNiTiATiVET vill regional-
myndigheten uppmuntra utländ-
ska turister att besöka regionen, 
pandemin till trots. Försäkringen 
ges via Europ Assistance, som 
var det enda bolaget som deltog i 
anbudsförfarandet och med vilket 
myndigheten skrivit avtal till ett 
värde av 700.000 euro. Under ett 

normalt år besöker elva miljoner 
utländska turister regionen.

Försäkringen täcker läkar-, 
operations- och sjukhuskostnader 
som uppstår till följd av Covid-19, 
utgifter för transporter och hem-
transporter samt extrautgifter för 
en förlängd vistelse på grund av 
karantän med anledning av viruset. 
Turisterna har även ett särskilt 
callcenter till sitt förfogande 24 
timmar om dygnet med informa-
tion på flera olika språk (telefon 
+34 915 149 841).

Försäkringen var sedan länge 
planerad att börja gälla från års-
skiftet. Att den träder i kraft inne-
bär dock inte att det är fritt fram 
för turister att resa in i regionen, 
så länge det råder restriktioner och 
begränsningar av rörelsefriheten.

turister erbjuds  
gratis covidförsäKring
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AnDALUSIEn vILL frAMStå SOM En SäkEr DEStInAtIOn OCh kOMMEr Att LOCkA tUrIStEr tILL rEGIOnEn MED hjäLp Av En IntErnAtIOnELL rESEförSäkrInG, när DEt väL 
BLIr MöjLIGt Att rESA IGEn.

Manuel Villegas, hälsoråd i Murcia, 
tvingades avgå 20 januari för att 
han låtit vaccinera samtliga nära 
500 anställda på sitt regionala de-

partementet för Covid-19, inklude-
rat sin hustru och sig själv.

Regionalpresidenten i Mur-
cia Fernándo López Miras (PP) 

tvingades motvilligt be om Villegas 
avgång, endast sex timmar efter att 
denne vid en presskonferens för-
svarat sitt agerande och vägrat gå.

häLSOråD tvInGADES AvGå för vACCInSkAnDAL
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Polisen utfärdade mer än en 
miljon böter under vårens lock-
down. Endast 7.000 har dock 
tvingats betala sanktionen. Nu 
höjs upprörda röster från polis-
kåren, som anser att de utsatte 
sig för risker helt i onödan.

Under den första nödsituationen 
med strikta restriktioner mellan 
14 mars och 21 juni, skrev polisen 
ut exakt 1.142.127 böteslappar. 

Endast i 7.408 fall, 0,64 procent, 
har ärendet resulterat i ett faktiskt 
betalningskrav för dem som gjort 
sig skyldiga till överträdelser. Det 
skriver tidningen El Español.

Överträdelserna har anmälts av 
lokal- och regionalpolis (517.281), 
Policía Nacional (286.980) samt 
Guardia Civil (337.866). Tillsam-
mans var de ansvariga för att se till 
att det tillfälliga dekretet efterfölj-
des och menar nu att de förgäves ut-

satte sig själva för stora risker, bland 
annat då det saknades vederbörlig 
skyddsutrustning. 

Polisen beklagar sig över att de 
hundratals arbetstimmar, riskfyllda 
förhållanden samt många gånger 
med ilskna reaktioner som svar, 
hittills saknat uppföljning från de 
myndigheter som ansvarar för att 
samla in pengarna. Yrkesförbunden 
har bett inrikesdepartementet om 
en förklaring.

EnDASt BråkDEL Av BötErnA AvkrävDA

DöDLIGAStE årEt hIttILLS
Fjolåret avslutades med en 
överdödlighet på mer än 68.000 
personer och 2020 blev året 
med flest dödsfall någonsin, 
sedan det förs statistik.

Mellan 1 januari och 31 december 
2020 registrerades drygt 68.000 fler 
dödsfall än ett normalt år. Det nor-
mala skulle ha varit omkring 397.000 
dödsfall under tolv månader. 

Enligt civilregistren avled förra 
året dock så många som 465.000 
personer i Spanien. Det gör 2020 
till året med flest dödsfall någon-
sin, både när det gäller de faktiska 
talen som andelen baserat på 
befolkningsmängd. 

öVErDöDlighETEN NåDDE  sin 
kulmen i mars och april, men har 
upprepats i lägre intensitet under 

pandemins andra våg. Madrid 
är den region som noterat störst 
överdödlighet, med 41 procent 
fler dödsfall 2020 jämfört med 
året före. Därefter kommer 
Castilla-La Mancha (37 procent), 
La Rioja (28 procent), Aragonien 
(25 procent) och Castilla y León 
(25 procent).  

Dessa regioner är även de värst 
drabbade av Covid-19.

Spanien noterade 2020 68.000 fler döda än normalt.

andalusien förblir stängt till maj
Vice regionalpresidenten i An-
dalusien, Juan Marín (Ciudada-
nos) motsäger turistministern 
reyes Marotos (PsoE) ambi-
tion att öppna för ökad rörlighet 
i spanien redan till påsk.

Regionalstyret i Andalusien uteslu-
ter mot bakgrund av den rådande 
smittsituationen att rörelserestrik-
tionerna skulle kunna lättas upp 
redan till påsken, som i år infaller i 
månadsskiftet mars-april.

– Så som vi uppskattar just 
nu kan vi inte öppna för in- och 
utresor till regionen förrän i början 
av maj och endast något tidigare 
inom Andalusien. Vi måste vara 
försiktiga, citeras Juan Marín, som 
tillika är andalusiskt turistråd, i 
tidningen Diario Sur.

Turistministern Reyes Maroto 
uttryckte sig nyligen optimistiskt 
om att åter tillåta resor inom 

landet redan under påsken. Juan 
Marín poängterar att det är en 
önskan som alla har, men menar 
att det är onödigt att gå ut med den 
typen av budskap när ingen vet när 
det blir möjligt.

Juan Marín uttalade sig i sam-

band med en presskonferens i Cá-
diz 5 februari. Han menar att han 
delar förhoppningarna om en snar 
återhämtning, men att det är fel att 
skapa orimliga förväntningar hos 
befolkningen, då det endast leder 
till frustration.
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AnDALUSIEn kOMMEr SAnnOLIkt IntE öppnA för In- OCh UtrESOr förrän I BörjAn Av MAj, EnLIGt Ett Ut-
tALAnDE Av vICE rEGIOnALprESIDEntEn jUAn MArín.

tester för avresaNde
Sammanlagt 15 flygplatser i Spanien, 
bland dem Málaga, utrustas med 
en särskild avdelning för att utföra 
covidtester på utresande passagerare. 
Tjänsten syftar till att underlätta för de 
resenärer som måste kunna uppvisa 
ett negativt covidtest vid ankomst till 
sitt hemland, för att undvika karantän. 
Det gäller alltså inte ankommande 
resenärer till Spanien som måste visa 
upp ett negativt PCR-test som är max 
72 timmar gammalt. De 15 flygplatser-
na är Barajas i Madrid, Málaga, Alicante, 
Valencia, Sevilla, Bilbao, Palma de 
Mallorca, Ibiza, Menorca, Tenerife Sur, 
Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote 
och La Palma. 

vacciN tas fram i spaNieN
En miljon vaccindoser började i 
februari produceras i Spanien åt Ast-
raZeneca. Spanien har fått en central 
roll i den sista produktionsfasen av 
vaccinet AZD1222. Det brittiska läke-
medelsföretaget har ingått avtal med 
gruppen Insud Pharma, för att vac-
cindoserna ska fyllas och förpackas 
i Guadalajara.  Vaccinet är det tredje 
att distribueras inom EU, efter de från 
Pfizer/BionTech och Moderna. 

mutatioN stor fara
Regionalpresidenten i Andalusien, 
Juanma Moreno, varnar för att regio-
nen kan komma att drabbas av en 
explosiv ökning av smittfallen lagom 
till påsk. Anledningen är en stigande 
förekomst av den brittiska varianten 
av Covid-19. Den tredje pandemivågen 
har slagit hårt mot Andalusien. Även 
om smittfrekvensen nu är på väg 
nedåt, riskerar den brittiska virus-
stammen att vända utvecklingen och 
komplicera möjligheterna att ta sig ur 
vågen. 

stor övervikt i spaNieN 
Spanjorerna är 
den befolkning i 
Europa som har 
gått upp mest i 
vikt under pande-
min. Fyra av tio span-
jorer har blivit tjockare sedan i mars 
och i snitt har befolkningen gått upp 
nästan sex kilo. Spanien är det sjätte 
landet i världen där flest personer 
har ökat i vikt, sju procentenheter 
över världsgenomsnittet Siffrorna 
kommer från en studie genomförd av 
Ipsos i 30 länder.

EffEkt Av pAnDEMIn.
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Covid-19

domstol häver 
stäNgNiNgsorder
Barer och restauranger i baskiska 
kommuner med omfattande res-
triktioner fick 10 februari öppna på 
nytt, trots regionalmyndigheternas 
direktiv om motsatsen. Den baskiska 
regionaldomstolen har beslutat häva 
stängningsförbudet, medan den 
behandlar en överklagan från krögare 
i samtliga tre provinser. De nuvarande 
bestämmelserna i Baskien antogs 10 
december och förlängdes 22 januari. 
Så länge ärendet behandlas i regio-
naldomstolen får dock alla krögare i 
Baskien hålla öppet.

brittisk mutatioN 
fruktas i aNdalusieN
Regionalpresidenten i Andalusien, 
Juanma Moreno, varnar för att regio-
nen kan komma att drabbas av en 
explosiv ökning av smittfallen lagom 
till påsk. Anledningen är en stigande 
förekomst av den brittiska varianten av 
Covid-19. Den tredje pandemivågen har 
slagit hårt mot Andalusien. Även om 
smittfrekvensen nu är på väg nedåt, 
riskerar den brittiska virusstammen 
att vända utvecklingen och komplicera 
möjligheterna att ta sig ur vågen. 

bråkdel av  
böterNa avkrävda
Under den första nödsituationen med 
strikta restriktioner mellan 14 mars och 
21 juni, skrev polisen ut exakt 1.142.127 
böteslappar. Endast i 7.408 fall, 0,64 
procent, har dock ärendet resulterat 
i ett faktiskt betalningskrav för dem 
som gjort sig skyldiga till överträdelser. 
Polisen rasar över att de hundratals 
arbetstimmar, riskfyllda förhållan-
den samt många gånger med ilskna 
reaktioner som svar, hittills saknat 
uppföljning från de myndigheter som 
ansvarar för att samla in pengarna.

koNtroversiell polis-
chef död i covid-19
Den tidigare chefen för Guardia Civil i 
San Sebastián Enrique Rodríguez 
Galindo är ett av offren för corona-
pandemin. Rodríguez Galindo uppges 
ha avlidit i februari på ett sjukhus där 
han vårdades sedan några veckor för 
andningsbesvär, efter att han smittats 
av SARS-CoV-2. Han blev 81 år. Han 
dömdes som högste chef för Guardia 
Civil i Baskien till 75 års fängelse för 
tortyr och mord på två misstänkta 
ETA-medlemmar.

Andalusien har aktiverat sin 
“Plan 500.000” och regionen 
uppges därmed stå redo att 
vaccinera en halv miljon män-
niskor varje vecka mot Covid-19. 
än så länge räcker dock inte 
vaccindoserna till mer än en 
fjärdedel av dem.

Det andalusiska presidentrådet 
Elías Bendodo har fortfarande som 
mål att 70 procent av andalusierna 

ska vara immuniserade till som-
maren. För att klara det måste dock 
det aktuella antalet vaccindoser 
fyrdubblas. Den ambitiösa vaccina-
tionsplanen står i stark kontrast till 
verkligheten. I dagsläget erhåller 
regionen omkring 120.000 doser 
per vecka. Bendodo uppger dock 
att mellan mars och april kommer 
tillgången på vacciner att öka. Det 
skriver tidningen ABC.

I väntan på fler vacciner förbere-

der myndigheterna ett flertal stora 
anläggningar där massvaccinering 
ska kunna genomföras dygnet runt, 
sju dagar i veckan och med möjlig-
het till parkering. Det har speci-
alutbildats 14.000 personer inom 
vården. Det regionala hälsovårds-
rådet Jesús Aguirre har annonserat 
att även läkarstuderande från och 
med fjärde året på läkarprogram-
met kommer att formas, så att de 
kan delta i programmet.

rEDO vACCInErA hALv MILjOn I vECkAn

näStA I tUr BLI vACCInErADE
Preparat från AstraZeneca brukas ej på äldre än 55 år.

Folkhälsokommittén har defi-
nierat nya prioriteringsgrupper i 
vaccinationsprogrammet. Näst 
i tur står personer över 80 år, 
därefter de mellan 70 och 79 
och sedan de mellan 60 och 69 
år. Parallellt kommer riskper-
soner mellan 45 och 54 år samt 
essentiella yrkesgrupper, att få 
AstraZenecas vaccin.

Kommittén som består av repre-
sentanter från hälsovårdsdeparte-
mentet och de 17 autonoma regio-
nerna offentliggjorde 17 februari 
de nya målgrupperna för covidvac-
cinen. Den gällande strategin är 
att gå i åldersordning, men det var 
tidigare inte definierat vilka de 
exakta åldersspannen skulle vara. 
Det skriver tidningen El País.

Det har även fastslagits att Ast-
raZenecas vaccin kommer att ges 
till personer mellan 45 och 54 år så 
fort alla essentiella yrkeskårer im-
muniserats. De som tillhör någon 
riskgrupp kommer att prioriteras. 
Vilka de kommer vara är dock inte 
beslutat, men det uppges röra sig 
om personer som av olika anled-
ningar riskerar att bli allvarligt 
sjuka om de drabbas av Covid-19.

DE FlEsTA rEgioNEr  har ännu 
inte påbörjat vaccineringen av grup-
pen 80+, utan befinner sig i slutfasen 
av vaccineringen på äldreboenden 
och av vårdpersonal. Målet är att 80 
procent av de över 80 år ska ha fått 
först sin första dos före april månad. 
Det betyder dock inte att hela grup-
pen på omkring 2,8 miljoner perso-

ner, måste vara vaccinerade innan 
man startar med nästa. Detta inte 
minst för att det ska hinna gå tre till 
fyra veckor mellan de båda doserna.

När väl den äldre befolkningen 
vaccinerats kommer pandemin 
att se mycket annorlunda ut, med 
tanke på att åtta av tio dödsfall 
är personer i dessa åldersgrup-
per. Även om viruset fortsätter att 
spridas som i dagsläget, kommer 
en stor majoritet av dödsfallen att 
undvikas. 

I mitten av februari hade 
Spanien mottagit sammanlagt 2,9 
miljoner vaccindoser, av vilka 90 
procent administrerats. Drygt en 
miljon spanjorer hade vid det laget 
uppnått immunitet, när en vecka 
passerat efter den andra vaccindo-
sen.

näStkOMMAnDE MåLGrUppEr I vACCInAtIOnSprOGrAMMEt I SpAnIEn är 80+, 70-79 SAMt 60-69 år. pArALLELLt kOMMEr AStrAzEnECAS vACCIn GES tILL ynGrE 
än 55 år.
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om det i höstas talades om pan-
demitrötthet, tycks många nu 
ha vänt situationen ryggen helt 
och hållet. Trots att siffrorna blir 
allt värre, oroar sig folk mindre. 
Med tredje vågen kom likgiltig-
heten. Enligt forskarna är det 
dock tal om en försvarsmeka-
nism, snarare än om nonchalans. 
De som gjort försiktighetsåt-
gärderna till en vana istället för 
ett tillfälligt tvång, upplever 
däremot mindre frustration.

Efter en relativt sett lugn sommar 
smittmässigt sett, ledde den andra 
vågen till utmattning, ilska och 
apati. Den tredje vågen har haft lik-
nande effekt, med ytterligare en ny 
nyans. Likgiltigheten. Folk bryr sig 
allt mindre om pandemirelaterade 
nyheter. Trots att den tredje vågen 
är värre den andra, verkar folk inte 
bry sig. Har vi blivit härdade? 

Mar Vega är chef för intensiv-
vårdsavdelningen på Hospital Sant 
Pau i Barcelona. För ett par veckor 
sedan blev hennes uttalande viralt: 
“På nyheterna fortsätter det att 
talas om 300 till 400 döda varje 
och det verkar som ingen bryr sig. 
Jag tror att folk håller på att bli 
okänsliga för dessa siffror. De lyss-
nar, men ändå är det som om det 
inte vore något konstigt alls.” Det 
skriver tidningen El Confidencial, 
som gått på djupet när det gäller 
den förmodade likgiltigheten. 

EN FrågA Vi AllA  har ställt oss 
sedan i mars, är när vi kan slappna 
av och återgå till våra liv. Men i 
vilket ögonblick slutar samhället 
att oroa sig och anpassar sig till 
en ny vardag, en ny normalitet? 
Opinionsundersökningarna visar 
att oron över pandemin gene-
rellt varierat beroende på smitt-
frekvensen. I januari, precis när 
tredje vågen drog igång, sjönk dock 
antalet som var mycket oroliga, 
till samma nivåer som registrerats 
under hösten. 

Media ger oss kontinuerliga 
uppdateringar i realtid, som utgör 
ett oupphörligt flöde av stimuli. 
Statistiken över antal smittfall, 
inlagda på sjukhus och döda, kom-
mer och går. De ansvariga politi-
kerna upprepar samma misstag, 
som får samma konsekvenser och 
såvida vi inte har en personlig 

erfarenhet av någon i vår närhet 
som blivit svårt sjuk, slipper de 
flesta av oss att se den värsta sidan 
av pandemin. Samtidigt lider vi 
dock de ekonomiska, psykologiska 
och sociala effekterna av restrik-
tionerna. 

Enligt Pere Masip, professor vid 
Universitat Ramon Llull, finns i 
varje nödsituation och kris ett ökat 
informationsbehov. Folk har frågor 
och söker svar. Skillnaden jämfört 
med andra stora kriser som 11 sep-
tember, ebolaviruset eller tsuna-
min i Indiska oceanen 2004, är att 
Covid-19 fortsätter att villkora vår 
verklighet månad efter månad. 

Pandemin har pågått under 
mycket längre tid, utan att det 

egentligen tillkommer någon ny in-
formation. Den dagliga statistiken 
tillför ingenting. 

– Under en viss tid gav medierna 
svar på frågor vi hade; hur ska jag 
skydda mig, vad är det för ett virus, 
hur ser utvecklingen ut, citeras 
Masip i El Confidencial. Men vi har 
nått en situation när det knappt 
finns någon ny information, bort-
sett från den rena statistiken. 

EFTErsoM krisEN  drar ut på ti-
den, skapar det inte bara en informa-
tionsutmattning utan folk kopplar 
bort och konsumerar minsta möjliga 
mängd nyheter. Precis som det 
berömda citatet som tillskrivs Stalin: 
“En enskild människas död är en 

tragedi, en miljon döda är statistik”. 
Masip fortsätter: 
– Vi är trötta på att höra att 

folk dör, det vet vi redan, trots alla 
försiktighetsåtgärder. Vad folk vill 
är att koppla bort. 

Flera studier visar att den psy-
kologiska påverkan under första 
vågen förvärrades av den informa-
tiva överbelastningen. Masip öns-
kar att medierna skulle ta upp mer 
sociala och personliga aspekter 
som kan tillföra något nytt bortom 
statistiken. Ett annat problem är 
att de hälsomässiga aspekterna har 
lämnat plats för politiska konfron-
tationer. Enligt Masip har de flesta 
pandeminyheter en politisk touch i 
en majoritet av medierna. 

UtMAttnInG OCh  
LIkGILtIGhEt I LänGDEn

jU värrE SMIttSItUAtIOnEn BLIr, DEStO MInDrE tyCkS fOLk OrOA SIG. En SLAGS LIkGILtIGhEt hAr BrEtt Ut SIG OCh fOLk vänDEr pAnDEMIn ryGGEn. En övErLEvnADSMA-
növEr, MEnAr ExpErtErnA.

Den utdragna pandemin gör att många kopplar ifrån.
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– För de politiskt intresserade 
kan det vara intressant, men de 
som inte är det kopplar bort. Folk 
vill ha vaccin, inte bortförklaringar 
till varför det inte levereras. 

Skillnaderna mellan åtgärder 
beroende på vilket parti som styr 
får det att verka som om tillämp-
ningen har med partipolitik att 
göra. Även det bidrar till en känsla 
av overklighet och cynism, som kan 
förklara likgiltigheten. 

Ingeborg Porcar är chef för 
Trauma-, kris- och konfliktenhe-
ten på Universidad Autónoma de 
Barcelona. Enligt henne är nyckeln 
för att förstå vad som händer, 
skillnaden mellan primära och 
sekundära skador. Folk är trötta på 
de sekundära effekterna, bristen på 
resurser och löften som inte hålls. 
Det bidrar till ett ökat misstroende. 

MåNgA lEVEr i EN  kontinuer-
lig förhalning av saker och ting. 
Vi sköt upp saker till sommaren, 
sedan till hösten, sedan till jul och 
därefter blev allting ännu värre… 

– Det finns tre hanteringsme-
kanismer; förnekelse, undvikande 
och att aktivt hantera problemet. 

Om de hade sagt att de inte visste 
när detta skulle ta slut, att det 
fanns en risk att det skulle dra ut 
på tiden, hade folk kunnat hantera 
det på ett mer realistiskt sätt. Men 
förra året sköt vi upp saker till 
detta året och nu visar det sig att vi 
inte kan göra dem nu heller. 

EN koNsEkVENs  av likgiltigheten 
är att beteenden som är egoistiska, 
förnekande och upproriska börjar 
ta över. Solidariteten har givit plats 
för en växande individualism, som 
accentueras av själviska beteenden 
som politisk korruption i vaccinad-
ministrationen. 

– I början såg folk att de kunde 
bidra med att dra sitt lilla strå till 
stacken, oavsett om det var att sy 
munskydd eller hjälpa grannen. 
Men nu finns det respiratorer, 
munskydd och handsprit och viljan 
att hjälpa har försvunnit, säger 
Masip. 

– Folk måste överleva och tjäna 
sitt leverbröd. I början visades stor 
solidaritet med vårdpersonalen, 
även under andra vågen, men inte 
längre… 

Amalio Rey är expert på kollek-

tiv intelligens och driver bloggen 
www.amaliorey.com El Confidenci-
al har frågat honom hur vårt psyke 
anpassar sig till en ny verklighet, 
som pågår under lång tid. Han 
menar att vad som kan verka vara 
likgiltighet i själva verket är ett sätt 
att manifestera en bakomliggande 
trötthet och frustration. 

– Vi begraver och sopar vår 
oro under mattan. Där ligger den 
latent. Det är som energi som över-
går i en annan form. 

Han fortsätter: 
– Det är logiskt att en onormal 

situation som pågår länge slutli-
gen normaliseras. Det är tur att 
vi är kapabla till det, för även om 
det finns risker som att vi sänker 
garden och slappnar av, minskar 
det också den mentala störning 
som det innebär att hantera en 
situation som ständigt utmanar 
många av våra mest grundläggande 
samlevnadsmönster. Det är en 
överlevnadsmanöver, en strategi 
för att spara energi. 

– Ingen människa kan befinna 
sig i en nödsituation med så många 
försiktighetsåtgärder under så lång 
tid. Vi måste slappna av. 

Problemet är delvis en informa-
tiv överbelastning och delvis att 
de meddelanden som sköljer över 
oss är både motsägelsefulla och 
förvirrande, vilket gör att vi än mer 
tenderar att koppla bort. Vi tar vår 
tillflykt till det som är säkert. 

AMAlio rEy PoäNgTErAr  dock 
att han ser många människor som 
har lyckats förvandla de förebyg-
gande åtgärderna till vanor. 

– Jag slutar inte att förvånas över 
hur en trots allt mycket stor del av 
befolkningen uppvisar en hög grad 
av elasticitet, som också är viktigt 
att värdesätta och tala om. 

– Jag skulle sammanfatta det 
som att de som lyckats förvandla 
dessa beteendemönster till vanor 
inte lider av pandemiutmattning. 
De lever med åtgärderna som 
något normalt. Medan de som 
fortfarande känner motstånd mot 
normerna, upplever dem som 
något främmande, har problem. De 
gjorde bara vad de blev tillsagda, 
vad de tvingades till och det tröttar 
ut i längden.

TexT: Carin OsvaldssOn
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Endast ett ja är ett ja. Det är 
den enkla grunden i förslaget 
för en ny lag gällande sexuella 
rättigheter i spanien. Trots att 
spanien i teorin redan förbundit 
sig att införa krav på samtycke 
i enlighet med istanbulkon-
ventionen 2014, är inte alla 
övertygade. När en rapport om 
förslaget nyligen läckte ut i 
media, uttalade sig flera politi-
ker raljerande i sociala medier, 
exempelvis huruvida det nu blir 
nödvändigt att gå till notarien 
innan samlag.

Några av medlemmarna i justitie-
rådet som ansvarar för att skriva en 
rapport om regeringens lagförslag, 
har uttryckt viss tveksamhet kring 
hur texten gällande samtycke for-
mulerats. Det är en av de viktigaste 
punkterna i projektet som leds 
av jämställdhetsdepartementet. 
De menar att texten ger en alltför 
snäv definition av ett begrepp som 
innehåller vaga juridiska termer 
och som kan skapa rättsosäkerhet. 
Det skriver tidningen Público. 

Kommentarerna ledde till en se-
rie kritiska uttalanden riktade mot 
departementet som leds av Irene 
Montero (Unidas Podemos). Vice 
borgmästaren i Madrid Begoña 
Villacís (Ciudadanos), raljerade i 
en intervju att vi måste ha med oss 
vittnen när vi går på date eller ta 
med ett skriftligt intyg för att ut-
trycka vårt samtycke till en sexuell 
relation. PP-ledamoten Beatriz 
Fanjul, frågade sig skämtsamt om 
vi måste gå till notarien varje gång 
vi avser ha en sexuell relation med 
någon. 

Spanien är dock långt ifrån 
ensamt om att införa betydande 
ändringar i lagen som reglerar 
de sexuella rättigheterna samt i 
straffpåföljderna. Under de senaste 
fem åren har totalt elva EU-länder 
(Sverige, Island, Tyskland, Belgien, 

Storbritannien, Irland, Luxem-
burg, Grekland, Cypern, Malta och 
Kroatien) ändrat klassificeringen 
av sexualbrott i sina lagar. Yt-
terligare fem länder har påbörjat 
processen. Spaniens lagförslag ska 
snart debatteras i parlamentet. 

Danmark uppges godkänna en ny 
lag nästa vecka. Holland, Slovenien 
och Schweiz har påbörjat ett arbete 
för att ändra sina lagar. Samtliga 
reformer har gemensamt att de 
ställer samtycket i centrum för 
lagen. 

I alla de länder där lagen har 
ändrats för att sätta samtycket i 
fokus, har det framförts tvivel och 
motstånd. Dels från rättsväsendet, 
dels från en del av invånarna. Kom-
mentarer som de ovan nämnda, är 
inte unika för Spanien. 

– Vi har hört dem i alla länder 
som gått igenom denna förändring, 
citeras Mónica Costa, koordina-
tor för kampanjer om kvinnors 
rättigheter i Europa på Amnesty 
International, i Público. 

Mónica Costa poängterar att 
det handlar om lagar som stärker 
individens sexuella självbestäm-
manderätt, särskilt kvinnornas. 
Det är de som i huvudsak utsätts 
för övergreppen. Lagarna är base-
rade på rätten att uttrycka sin vilja 
angående sexuella relationer med 
en annan person. 

– Allt annat är våldtäkt, tillägger 
Costa. 

ETT ExEMPEl soM  beskrivs i 
tidningen Público är Sverige, där 
samtyckeslagen gäller sedan 2018. 
Den ska vara väldigt lik den som 
ligger som förslag i Spanien och som 
bygger på principen att endast ett 
ja är ett ja. Även i Sverige fanns ett 
motstånd, det vanligaste argumen-
tet var att lagen inte behövdes. An-
talet anmälningar som leder till en 
fällande dom för våldtäkt har dock 
ökat markant sedan lagändringarna. 
Från 190 fällande domar år 2017 till 
333 år 2019. Det visar Brottsföre-
byggande rådets (Brå) genomgång 
av samtliga tingsrättsdomar om 
våldtäkt mot kvinnor under 2019. 

FO
T

O
: S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K

SpAnIEn på väG MOt SAMtyCkES-
LAG LIknAnDE DEn I SvErIGE
Trots internationell konsesus är debatten i Spanien infekterad.

I alla de länder där 
lagen har ändrats 

för att sätta sam-
tycket i fokus, har det 
framförts tvivel och 
motstånd. 

nUvArAnDE LAGStIftnInG Gör Att rättEGånGAr GäLLAnDE våLDtäktEr fOkUSErAr I höGrE GrAD på OffrEtS 
MOtStånD ELLEr BrISt på MOtStånD än på GärnInGSMännEnS AGErAnDE.

spaNieN
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Enligt Brå står nya typer av 
övergrepp för större delen av 
ökningen, vilket skulle indikera att 
lagändringarna fått större effekt än 
vad många trodde. De nya fällande 
domarna gäller i stor utsträckning 
just den typ av situationer som 
lagändringen avsåg att täcka, till 
exempel fall där offret reagerat på 
övergreppet med passivitet. 

DE JuriDiskA  ändringarna som 
införts i flera länder och som Spa-
nien är på väg att göra, innebär en 
avgörande förändring i vad som be-
traktas som ett sexuellt övergrepp. 
Det är ett paradigmskifte från en 
norm baserad på definitionen av 
övergrepp som en våldshandling 
eller mätt i offrets motstånd mot 
den sexuella akten, till att bygga på 
om det fanns ett samtycke eller ej. 
Rättegångarna handlar idag främst 
om att bevisa offrets motstånd, 
istället för att fokusera på gär-
ningsmännen. 

– Många studier visar dessutom 
att många kvinnor blir paralyse-
rade vid ett sexuellt övergrepp, de 
hamnar i chock och kan varken 
göra eller säga något. Men det är 
inte det samma som samtycke och 

därför är lagändringen viktig, säger 
Costa. 

Det mest kända våldtäktsfal-
let i Spanien som också lett till 
många protester och manifes-
tationer, var fallet med den så 
kallade Flocken (La Manada). 
Fem män förgrep sig på en 18-årig 
flicka i samband med firandet 
av San Fermin-festligheterna 
i Pamplona 2017. Under rät-
tegången granskades och ifrå-
gasattes offrets agerande och 
brist på agerande betydligt mer 
än gärningsmannens beteende. 
Männen dömdes först för sexuellt 
ofredande, på grund av att do-
marna hänvisade till att det inte 
förekommit varken våld eller hot. 
Domen ändrades dock av Högsta 
Domstolen i juni 2019. Denna 
klassade händelsen som grupp-
våldtäkt och höjde straffen från 9 
till 15 års fängelse, för var och en 
av gärningsmännen. 

Justitierådet hänvisar till 
händelsen och menar att den är 
ett bevis på att den gällande lagen 
fungerar. Vad den inte tar hänsyn 
till är det lidande som offret utsat-
tes för under de nästan två år som 
hon tvingades gå igenom diverse 

juridiska processer och offentliga 
granskningar. 

lAgäNDriNgArNA  kommer 
ursprungligen från internatio-
nella organ och avtal signerade av 
staterna gällande de mänskliga 
rättigheterna. Spanien antog 2014 
Istanbulkonventionen, en interna-
tionell överenskommelse i Euro-
parådet som syftar till att bekämpa 
våld mot kvinnor och våld i nära 
relationer. I artikel 36 står bland 
annat att “Samtycke ska lämnas 
av egen fri vilja och bedömas med 
hänsyn till förhållandena i det en-

skilda fallet.” Det står inget om att 
våld måste ha förekommit för att 
det ska betraktas som ett brott. 

Ändringen av lagen har dessut-
om ytterligare en dimension. Den 
aktuella brottsbalken betraktar alla 
sexuella övergrepp mot en person 
som inte kan göra motstånd som 
ofredande. Det vill säga det bedöms 
som ett lindrigare brott med lägre 
straffpåföljd än en våldtäkt. Det 
gäller exempelvis när offret är 
medvetslöst på grund av droger 
eller alkohol.

TexT: Carin OsvaldssOn
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Vem kan ansöka om eutanasi? 
Vilka garantier finns? hur ser 
processen ut? lagen om aktiv 
dödshjälp godkändes i parla-
mentet 17 december och är så 
gott som klar att implemen-
teras, efter att ha fått stöd av 
en bred majoritet. Nu återstår 
endast att lagen även antas i 
senaten, något som är sannolikt 
att så sker. Därefter träder den 
i kraft, troligen redan till våren. 
Varje region måste upprätta en 
särskild kommitté som hante-
rar ansökningarna. Tidningen 
El País har sammanställt tio 
grundläggande frågor och svar 
gällande den nya lagen.

1. Vad är det lagen reglerar?
Eutanasi, eller aktiv dödshjälp, är 
en handling som utförs av vård-
personal för att avsluta livet för en 
patient som önskat detta. Det gäl-
ler allvarliga, kroniska och fysiskt 
begränsande tillstånd eller obotliga 
sjukdomar som orsakar ett oac-
ceptabelt lidande. Lagen beskriver 
möjligheten att inom denna spe-
cifika kontext, skriva ut eller förse 
patienten med en substans för att 
denne på egen hand ska kunna 
orsaka sin egen död, ett medicinskt 
assisterat självmord.

2. Vem kan ansöka om eutanasi?
Lagen kräver att personen har 
spansk nationalitet, laglig hemvist 
i Spanien eller är folkbokförd i 
landet sedan minst tolv månader 
tillbaka. Vidare måste hen vara 
myndig och vid sina sinnes fulla 
bruk vid tillfället för ansökan. Om 
personen i fråga inte är vid med-
vetande, kan lagen appliceras om 
personen i förväg ansökt om euta-
nasi genom ett så kallat livsslutsdi-
rektiv. I så fall är det antingen en i 
direktivet utsedd person, alterna-
tivt ansvarig läkare, som gör själva 
ansökan.

3. Hur säkerställs att personen 
agerar av egen fri vilja?
Om personen är vid medvetande 
måste den först ansöka om euta-
nasi två gånger skriftligen (eller 
på annat sätt som kan registreras 
om personen inte är kapabel att 
skriva), med minst 15 dagars mel-
lanrum samt göra klart att det inte 

sker på grund av någon form av 
yttre påverkan. Efter den första 
ansökan går ansvarig läkare till-
sammans med patienten igenom 
diagnos, möjliga behandlings-
metoder och förväntade resultat 
samt alternativ för palliativ vård. 
Läkaren måste vara säker på att 
patienten förstår all informa-
tion. Därefter ska patienten åter 
bekräfta sin vilja att dö. 

Även efter den andra ansökan 
hålls ett möte mellan läkare och 
patient för att säkerställa att den 
senare verkligen förstår vad hen 
ber om. Det innebär att patien-
ten vid fyra olika tillfällen måste 
bekräfta sitt beslut, alla måste fin-
nas med i patientjournalen. Även 
efter att utvärderingskommittén 
har godkänt förfarandet måste pa-
tienten än en gång styrka sin vilja. 
Patienten kan när som helst välja 
att stoppa processen.

4. Vem godkänner förfarandet?
Först av allt bör patienten ha sin lä-
kares samtycke. Denne ska i sin tur 
be om ett yttrande från en annan 
läkare som har relevant utbildning 
för patientens sjukdomstillstånd, 
men som inte ingår i samma läkar-
team som ansvarig läkare. Därefter 
utser kommittén två experter som 
utvärderar frågan (en av dem ska 
vara jurist). Om båda är överens 
fortskrider processen. Om de 
inte är överens, måste beslut tas 
gemensamt i kommittén. När ansö-
kan är godkänd meddelas ansvarig 
läkare, som därmed kan tillämpa 
eutanasi eller assistera självmord. 
Om ansökan avslås, kan patienten 
överklaga.

5. Hur lång tid tar processen?
För att följa de olika stegen måste 
det först passera 15 dagar mellan 
den första och andra ansökan. Där-

efter har ansvarig läkare 24 timmar 
på sig att rådfråga en annan läkare, 
som i sin tur har tio dagar på sig 
att svara. Därefter kan tre dagar 
passera innan beskedet meddelas 
kommittén som sedan har två da-
gar på sig att utse experterna. De 
sistnämnda har sju dagar på sig för 
sin utvärdering och ytterligare två 
för att meddela sitt beslut. Totalt 
kan det passera 40 dagar från den 
första ansökan tills ansvarig läkare 
får grönt ljus. Till det kan läggas 
ytterligare några dagar för att för-
bereda själva genomförandet.

6. Vem är och vilken utbildning 
har medlemmarna i kommittén?
Den så kallade “Comisión de Ga-
rantía y Evaluación” (Garanti- och 
utvärderingskommittén) är den 
stora skillnaden mellan den span-
ska eutanasilagen och de övriga 
som finns i Europa (Holland, Bel-

LAG OM AktIv DöDShjäLp
SkILLnADEn MELLAn SpAnIEnS EUtAnASILAG OCh DE SOM GäLLEr I BEnELUxLänDErnA är SärSkILDA rEGIOnALA kOMMIttéEr SOM SkA GArAntErA SäkErhEtEn I OCh MED 
OBErOEnDE UtrEDnInGAr.

Definitiva utkastet väntas blir antaget i vår.
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gien och Luxemburg), som baserar 
beslutet på patientens läkare samt 
ytterligare två läkares utlåtande. 
Det ska upprättas en kommitté per 
region. Lagen fastställer att den 
ska vara tvärvetenskaplig och bestå 
av minst sju medlemmar, däri-
bland läkare och jurister. Hälso-
vårdsdepartementet och kommit-
téordföranden ska träffas årligen 
för att enhetliggöra kriterier och 
utbyta god praxis.

7. Var och vem utför handlingen?
Dödshjälpen kommer både att 
kunna genomföras på allmänna, 
privata eller statligt finansierade 
sjukhus och i patientens hem. 
Själva utförandet sker under led-
ning av ansvarig läkare.

8. Vilka andra länder tillåter 
eutanasi?
Förutom i ovannämnda Benelux-
länder, finns ytterligare tre länder 
med lagar gällande aktiv dödshjälp; 
Kanada samt flera stater i USA 
och Australien. Nya Zeeland har 
nyligen godkänt en lag som träder 
i kraft 2021. I en resolution från 
den konstitutionella domstolen i 
Colombia fastställs att eutanasi är 
lagligt, men parlamentet har ännu 
inte godkänt någon lag som reg-
lerar förfarandet. I Schweiz finns 
ett legalt kryphål som möjliggör 
assisterat självmord.

9. Kan läkaren vägra?
Enligt lagen kan vårdpersonal som 
är direkt involverad i den aktiva 
dödshjälpen, välja att inte medver-

ka. Invändningen måste uttryckas i 
förväg och skriftligen. Det är hälso-
vårdsmyndighetens plikt att se till 
att detta inte påverkar tillgången 
och kvaliteten på utförandet av 
eutanasi.

10. Hur ser stödet för lagen ut?
Lagförslaget fick ett brett stöd i 
kongressen med 198 röster för, 138 
emot samt två nedlagda röster. 
Förutom de partier som vanligtvis 
stödjer regeringen röstade även Ci-
udadanos, Junts per Catalunya och 
CUP för lagen. PP, Vox och Unión 
del Pueblo Navarro röstade emot. 
Enligt den senaste opinionsun-
dersökningen 2019, stöds lagen av 
87 procent av den spanska befolk-
ningen, det vill säga även av många 
av dem som röstar till höger samt 
praktiserande katoliker. 

Bland vårdpersonalen visar 
de senaste undersökningarna att 
lagen stöds av minst 65 procent. 
Däremot har läkarförbundet OMC 
motsatt sig lagen, likaså katolska 
kyrkan och den spanska bioetiska 
kommittén. Patientföreningarna 
har inte definierat ett ställningsta-
gande utan överlåter beslutet till 
de berörda personerna. FN:s kom-
mitté för rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning, har kri-
tiserat att eutanasi tillåts i fall av 
allvarliga funktionshinder. Lagen 
nämner dock inte ordet funktions-
hinder, utan talar om det oaccepta-
bla lidande som kan orsakas av ett 
funktionshinder.

TexT: Carin OsvaldssOn

AnhänGArE Av DEn nyA LAGEn SOM MöjLIGGör AktIv DöDShjäLp fIrAr AntAGAnDEt UtAnför rIkSpArLAMEn-
tEt I MADrID.
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eKoNomi

vID årSSkIftEt UppGICk DEn SpAnSkA StAtSSkULDEn tILL 117,1 prOCEnt Av LAnDEtS årLIGA prODUktIOn, 
vILkEt är DEn höGStA nIvån SEDAn 1902. fOtO Av SkAttEDEpArtEMEntEt I MADrID.

spanien stängde 2020 med en 
statsskuld motsvarande 117,1 
procent av bNP, vilket är den 
största siffran procentuellt 
sett sedan 1902, efter kubaka-
tastrofen som markerade det 
definitiva slutet på den spanska 
storhetstiden.

Coronapandemin orsakade förra 
året den snabbaste ökningen av 
statsskulden i Spanien någonsin. 
Den uppgick vid årsskiftet till 1,31 
biljoner euro. Det var en ökning 
under året med 122 miljarder euro, 
det vill säga närmare tio procent. 
Det var visserligen mindre än de 
128 miljarder som statsskulden 
steg med 2009, i början av finans-
krisen, men då bruttonationalpro-
dukten förra året samtidigt sjönk 

med hela elva procent var den pro-
centuella ökningen av statsskulden 
den högsta någonsin.

Även om det rör sig om en 
historisk negativ siffra är det fråga 
om en beräknad förlust, för att 
undvika allvarligare konsekven-
ser av pandemin. Orsaken till den 
stegrande statsskulden är ökade 
offentliga utgifter för att motverka 
de ekonomiska effekterna av de 
restriktioner som införts för att 
bromsa spridningen av Covid-19. 
Det inkluderar inte minst de stat-
liga subventionerna av tillfälliga 
permitteringar ERTE, som hittills 
räddat hundratusentals arbetare 
och därmed hushåll.

Den spanska statsskulden kom 
upp i 128 procent av BNP 1902, för 
att sedan sjunka året därefter till 114.

StAtSSkULDEn DEn 
höGStA på 118 år

erte förläNgs  
till och med maj
Regeringen har än en gång förlängt det 
extraordinära stödet till tillfälligt 
permitterade samt hjälpen till egenfö-
retagare. Överenskommelsen mellan 
centralregeringen och arbetsmark-
nadens parter nåddes efter hårda 
förhandlingar tisdag 26 januari och 
fastställer en förlängning av stöden 
till och med 31 maj. I och med det 
hoppas man hålla verksamheter som 
tvingats dra ned på eller upphöra med 
sin aktivitet på grund av pandemin, 
flytande ytterligare ett tag. Kostnaden 
för förlängningen beräknas uppgå 
till totalt sju miljarder euro, varav fem 
miljarder går till ERTE och två miljarder 
till så kallade autónomos. 

svårt år för  
sysselsättNiNgeN
Coronapandemin 
orsakade 2020 en 
kraftigt stigande 
arbetslöshet i 
Spanien, just som 
landet var på väg 
att nå upp till samma sysselsättnings-
siffror som före finanskrisen 2008. 
Rapporten för årets sista kvartal var 
bättre än väntat, med 167.400 fler 
yrkesaktiva. Trots det sjönk antalet 
inskrivna hos försäkringskassan under 
året med 622.600 personer och 
antalet registrerade arbetslösa med 
527.900. De uppgick vid årsskiftet 
till 16,13 procent av den arbetsföra 
befolkningen. Sysselsättningssiffrorna 
var inte sämre 2020 tack vare reger-
ingens stöd till tillfälligt permitterade, 
ERTE, som undvikit att mer än en 
miljon anställda blivit uppsagda och 
som hittills kostat staten omkring 35 
miljarder euro.

procent färre utländska tu-
rister besökte spanien 2020. 
De uppgick till blott 18,96 
miljoner, mot 83,5 2019. Det 
framgår av siffror från statis-
tikinstitutet iNE. Den spanska 
turistsektorn noterade förra 
året en minskad omsättning 
på nära 60 miljarder euro.

77,0

EU SkrIvEr Upp 
prOGnOSEn  
för SpAnIEn
Enligt Eu-kommissionens 
beräkningar kommer spa-
nien stå för den kraftigaste 
ekonomiska uppgången i 
hela unionen under 2021. 
samtidigt varnar den för en 
våg av företagskonkurser.

Efter den största kraschen, 
kommer också den största 
återhämtningen. EU höjde 11 
februari förväntningarna på 
den spanska tillväxten i år, från 
5,3 procent till 5,6 procent. För 
2022 skrivs den förväntade till-
växten upp från 4,8 procent till 
5,3 procent. Det är den kraftful-
laste uppskattade tillväxten i 
hela EU.

Trots det tror EU att Spa-
nien i slutet av 2022, ännu inte 
lyckats nå till de BNP-nivåer 
som rådde före pandemin. 
Kommissionen slår också larm 
om risk för ökad insolvens när 
staten börjar dra tillbaka de 
ekonomiska stimulansåtgär-
derna.
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Andelen av BNP uppe i 117,1 procent.

pILOtförSök MED 
fyrADAGArS-
vECkA
regeringen kommer att sub-
ventionera företag som inför 
fyradagars arbetsvecka.

Det rör sig om ett särskilt stöd-
paket på 50 miljoner euro för att 
kompensera för utökade lönekost-
nader. Meningen är att de an-
ställda ska reducera sin arbetstid 
till fyra dagar, eller 32 timmar per 
vecka, utan att gå ned i lön. 

Projektet, som leds av industri-
departementet, inkluderar en 
utvärdering av de anställdas effek-
tivitet och välbefinnande. I framti-
den skulle försöket kunna leda till 
lagändringar i denna riktning, om 
det visar sig ha önskade resultat, 
som en ökad produktivitet.

jOBBkö.
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utländska bostadskunder köpte 
förra året 46.300 fastigheter i 
spanien. Det var 26,5 procent 
färre än 2019. svenskarna köpte 
2.139 av dem, en nedgång med 
24 procent. Dock ökade svens-
karna både antalet och andelen 
affärer i slutet av året.

Fjolårets försäljningar till utländ-
ska köpare kan jämföras med de 
63.000 transaktioner som gjor-
des 2019 och 65.400 året innan. 
Siffran för 2020 är den sämsta 
på det senaste decenniet. Dock 
har andelen av det totala antalet 
försäljningar endast gått ned med 
nio procent och minskningen är 
mindre än vad många befarat. Det 

visar nya siffror från inskrivnings-
myndigheten Registradores, som 
återges i El País.

Andelen utländska köp räknat 
på det totala antalet försäljningar 
uppgick till 11,32 procent. Det kan 
jämföras med drygt 12,45 procent 
året innan. De senaste åtta åren, 
undantaget 2020, har andelen 
legat på mellan tolv och 14 procent. 
Anmärkningsvärt är att antalet 
bostadstransaktioner steg med elva 
procent mellan tredje och fjärde 
kvartalet.

sVENskArNAs köP steg däremot 
med nästan 20 procent mellan 
kvartal tre och fyra.

– Siffrorna visar en återhämt-

ning i slutet av året med ökat antal 
affärer och svagt stigande priser. 
Trots fortsatta utmaningar med 
Corona så är intresset stort och vi 
lyckas sy ihop affärer, bland annat 
med digitala hjälpmedel, citeras 
Martin Posch, affärsområdeschef 
för Fastighetsbyrån Utland i ett 
pressmeddelande.

Den nya statistiken visar även 
att bostadspriserna är stabila och 
faktiskt stiger med en procent det 
sista kvartalet.

– Pandemin har så klart påver-
kat bostadsmarknaden mycket 
2020. Det prisras som många 
förutspådd kom dock inte och nu 
ser vi även en återhämtning i antal 
bostadsköp, säger Martin Posch.

fLEr SvEnSkAr köptE hUS I SpAnIEn I höStAS

Provinserna på balearerna och 
kanarieöarna samt Málaga, gi-
rona och Alicante uppvisade de 
största ekonomiska rasen 2020. 
rörligheten och turismens 
betydelse är två faktorer som 
uppges ligga bakom det faktum 
att den ekonomiska krisen slår 
väldigt ojämnt över landet. Det 
visar en ny analys från central-
banken, som däremot förkas-
tar att överdödligheten skulle 
kunna vara en av orsakerna.

Det är landets turistområden som 
uppvisar de största BNP-rasen 
förra året. Nedgången på riksnivå 
låg på elva procent, ett av de största 
fallen i västvärlden jämfört med 
världsekonomin som föll med 
3,5 procent. Kvartalsprofilen är i 
Spanien kraftigt länkad till utveck-
lingen av pandemin. Det skriver 
tidningen El País.

Medan nedgången det första 
kvartalet låg på 4,2 procent på 
årsbasis, registrerades den största 
tillbakagången på 21,6 procent, un-
der andra kvartalet. En konsekvens 
av de strikta restriktionerna och 
total lockdown som infördes under 
den första pandemivågen. Ned-
trappningen av åtgärderna ledde 
därefter till en kraftig återhämt-

ning på 16,4 procent, mellan andra 
och tredje kvartalet. Dock rörde 
det sig fortfarande om en minsk-
ning med nio procent, jämfört med 
samma kvartal 2019.

DE NyA rEsTrikToNErNA  för 
att möta den andra pandemivågen 
under fjärde kvartalet, satte dock 
stopp för en fortsatt betydande 
återhämtning. Den spanska ekono-
min fortsatte visserligen margi-
nellt uppåt med 0,4 procent, men 
hamnade drygt nio procent under 
samma kvartal 2019. 

Hela fjolåret präglades eko-
nomin av geografiskt ojämlik-
het, beroende på provinsernas 
huvudsakliga verksamhet. Enligt 
centralbanken noterar endast tio 
av 50 provinser ett BNP-ras större 
än rikssnittet. Dock utgör dessa tio 
provinsers andel i den totala span-
ska ekonomin hela 33 procent. 

DEN krAFTigAsTE  tillbakagång-
en uppvisar Balearerna (-27 pro-
cent), de kanariska provinserna Las 
Palmas och Santa Cruz de Tenerife 
(-21 procent och -19 procent). De är 
tätt följda av Málaga (-17 procent), 
Girona (-14,2 procent) och Alicante 
(-13,5 procent). Den gemensamma 
nämnaren mellan dessa sex provin-

ser är turismens betydelse, framför 
allt den internationella.

I den andra vågskålen finns 
områden som är betydligt mindre 
avhängiga av turismen och som i 
högre grad lever på sektorer som 
inte drabbats lika hårt av pande-
min och restriktionerna, däribland 
jordbruket och den offentliga 
sektorn. Det gäller Cáceres och Ba-
dajoz med en nedgång på drygt fem 
procent, Zamora (-6,4 procent) och 
Teruel (-7 procent). 

DE gEogrAFiskA  skillnaderna 
var som störst under det andra 
halvåret. Det beror sannolikt på 
att restriktionerna under första 
pandemivågen drabbade ett större 
antal sektorer, utan urskiljning.

Enligt centralbankens analys är 
den provinsiella ekonomiska ut-
vecklingen starkt sammankopplad 
med turismens betydelse, fram-
för allt den utländska, men även 
andelen tillfälliga anställningar, en 
mindre offentlig sektor samt strik-
tare begränsningar av befolkning-
ens rörlighet. Rörligheten uppges 
vara den viktigaste variabeln och 
ska ligga bakom 35 procent av 
skillnaderna mellan provinsernas 
BNP-utveckling. Därefter kommer 
turismen med omkring 20 procent.

krISEn StörSt I tUrIStOrtEr uNgdomsidoler  
dåliga föredömeN
Flera av Spaniens 
största influencers 
har valt att flytta 
till grannlandet 
Andorra de senaste 
åren. Detta skapar 
en het debatt, både på grund av skat-
terna de smiter ifrån och budskapet 
de sänder ut till miljontals unga 
spanjorer. Listan på spanska youtubers 
som sedan 2016 flyttat till Andorra är 
lång. Faktum är att av de tio spanska 
influencers med flest följare, bor sex av 
dem för närvarande i grannlandet. Och 
det är knappast någon slump. Även om 
Andorra sedan 2018 inte längre klassas 
som skatteparadis av EU, är skillnaden 
stor jämfört med Spanien. Den högsta 
inkomstskatten där ligger på tio 
procent, mot Spaniens 46 procent och 
som i vissa regioner till och med kan 
uppgå till 52 procent.

Nytt peNsioNstillägg 
till föräldrar
Regeringen har genomfört en reform i 
det gamla pensionskomplementet för 
moderskap. Dels kommer det att gälla 
från och med ett barn och dels kan det 
även i vissa fall omfatta fädrar. Den nya 
reformen godkändes 2 februari och 
innebär ett pensionstillägg på 378 euro 
per barn och år. Syftet med tillägget 
är att kompensera pensionsklyftan 
mellan män och kvinnor, som just nu 
ligger på i snitt 30 procent. Det tidigare 
moderskapstillägget som godkändes 
under Mariano Rajoys ledning, har av 
EU kritiserats för att diskriminera män-
nen. Det gällde endast kvinnor och från 
och med barn nummer två. 

sämsta börsåret  
sedaN 2010
Madridbörsens 
index Ibex 35, 
stängde 31 
december sitt 
sämsta år på ett 
decennium, med 
en nedgång på 15,4 procent sedan 
januari. Börsutvecklingen i Spanien var 
2020 den sjunde sämsta i världen. Ibex 
35 avslutade året på 8.073,7 punkter, 
efter ett ras sista börsdagen på 0,99 
procent. Det innebar att Madridbörsen 
upplevde sitt största årliga fall sedan 
2010, strax efter London med en ned-
gång på 14,34 procent. Utvecklingen 
har endast varit sämre i Beirut, Laos, 
Sofia, Egypten, Jamaica och Mauritius.

Den inskränkta rörelsefriheten slår olika i Spanien.

EL rUBIUS.

MADrIDBörSEn.
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måNga över- 
kvalificerade
Nästan 37 procent av de högskoleutbil-
dade i Spanien är överkvalificerade 
för sina jobb. Bland invandrare är 
andelen ännu högre. Spanien är ett av 
de länder i EU med flest akademiker. 
Det är också ett av de EU-länder som 
sämst utnyttjar invånarnas kunskaper 
och investeringen i utbildning av sina 
medborgare, på arbetsmarknaden. Det 
visar nya uppgifter från Eurostat.

ekoNomiska fallet  
iNte fullt så kraftigt
Spanien registrerade 2020 det största 
ekonomiska raset sedan inbördeskriget, 
men fallet blev ändå inte fullt så stort 
som många beräknat. Den spanska till-
växten föll slutligen förra året med 11,0 
procent. Den senaste prognosen från 
OECD angav att raset skulle hamna på 
11,6 procent, medan EU-kommissionen 
varslat om en nedgång i Spanien på 
12,4 procent. Det sista kvartalet steg 
Spaniens ekonomi med 0,4 procent. 
Det årliga raset uppgick trots det till 
omkring 130 miljarder euro.

billigare huslåN
Priset för bolånen i Spanien har rasat 
till rekordlåga nivåer. Dock ligger kost-
naden fortfarande 25 procent över det 
europeiska genomsnittet. I november, 
den senast tillgängliga siffran från 
spanska centralbanken, låg snitträntan 
för bolån tecknade för minst tio år, på 
1,69 procent. Det kan jämföras med 
det europeiska snittet på 1,35 procent. 
De enda länderna med en högre 
snittränta är Grekland, Malta, Cypern 
och Nederländerna. 

elpriserNa sviktar
En kraftig ökning av 
elproduktionen 
från vindkraft har 
lett till att elpriset 
på den öppna 
marknaden gjort 
en djupdykning på 
endast några veckor. Lördag 30 januari 
sjönk det rörliga elpriset till 4,19 euro 
per megawattimme, vilket var den 
lägsta nivån sedan 22 december 2019. 
Det var dessutom avsevärt lägre än 
den toppnotering som registrerades 
så sent som 8 december, då det rörliga 
priset nådde 94,99 euro per MWh. De 
enorma prisskillnaderna skylls huvud-
sakligen skiftningarna i vindförhål-
landen, som påverkar den omfattande 
produktionen av vindkraft i Spanien.

På frågan om det råder stora 
skillnader i skattetrycket mellan 
olika regioner är svaret att det 
beror på inkomstnivån. Den regio-
nala beskattningen har utvecklats 
mycket de senaste åren. I takt med 
att skatterna decentraliserades 
mellan 2002 och 2009, har även 
skillnaderna mellan olika regioner 
blivit allt tydligare, framför allt 
när det gäller skattebetalarna i de 
övre inkomstskikten. Det skriver 
tidningen El País. 

Ekonomiförbundet Reafs skat-
teexperter publicerar varje år en 
genomgång av de regionala skat-
terna, där det går att se skillnader 
och utvecklingen över tid. Där 
framgår tydligt att Madrid är en av 
regionerna med lägst skattetryck. 
Madridborna är de som betalar 
lägst inkomstskatt, framför allt de 

som tjänar mer än 100.000 euro 
per år. Baskien har dock de mest 
attraktiva skatterna för dem med 
en årsinkomst på mellan 20.000 
och 75.000 euro. 

Inkomstskatten IRPF är en 
statlig skatt, men hälften går till 
regionerna som också har kapaci-
tet att besluta om halva skatteska-
lan samt fastställa en del avdrag. 
Det finns även skatter som helt och 
hållet är regionernas kompetens, 
nämligen arvs-, gåvo- och överfö-

ringskatt samt avgifter relaterade 
till juridiska dokument. 

Arvsskatten är en av de mest 
kontroversiella, där det även råder 
störst regionala skillnader. Reaf 
ger i sin rapport som citeras i El 
País, exemplet med en ensam-
stående 30-åring som ärver sin fars 
tillgångar till ett värde av 800.000 
euro, varav 200.000 euro motsva-
rar den avlidnes bostad. Medan 
arvtagaren inte skulle betala något 
alls i Andalusien, Kantabrien eller 
Galicien, skulle han vara tvungen 
att betala drygt 100.000 euro i arvs-
skatt i Asturien. 

På sENArE TiD  har det förekom-
mit skattekonkurrens mellan 
de autonoma regionerna, vilket 
lett till en generell sänkning av 
arvsskatten. En majoritet av 
regionerna har sänkt den skatt 
som invånarna betalar vid arv från 
första gradens släktingar, det vill 
säga föräldrar, barn och syskon. 

Det råder även stora skillnader 
mellan förmögenhetsskatten i 
olika regioner. Ekonomerna beräk-
nar att en person i Extremadura 
med en förmögenhet på fyra mil-
joner euro, avräknat skulder och 

MADrIDrEGIOnEn AnkLAGAS för Att LOCkA rIkEDOMAr från AnDrA rEGIOnEr I OCh MED hUvUDStADSEffEktEn, nåGOt SOM MöjLIGGör SkAttELättnADEr för DEM SOM 
BOr Där. IntE MInSt höGInkOMSttAGArnA.

Madridborna är de 
som betalar lägst 

inkomstskatt, fram-
för allt de som tjänar 
mer än 100.000 euro 
per år. 

MADrID Ett SkAttEpArADIS?
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Andra regioner anklagar huvudstaden för dumping.
Madrid är den region i spanien där höginkomsttagare betalar lägst 
skatt och det låga skattetrycket orsakar stor polemik. regeringen 
har utlovat en reform av den regionala finansieringen och avser att 
sätta stopp för orättvisa skattelättnader i Madridregionen. kriti-
kerna anklagar regionalstyret med isabel Díaz Ayuso (PP) i spetsen, 
för skattemässig doping, för att utnyttja huvudstadseffekten för 
att sänka skatterna, öka dragningskraften och sänka skatterna än 
mer. Ayuso håller inte med och ämnar skydda Madridborna mot 
dem som vill stjäla deras pengar.

vInDkrAftvErk.
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baNk döms täcka  
låNekostNader
En dom i högsta 
domstolen gör 
klart att banker 
är skyldiga att 
betala tillbaka fler-
talet av de avgifter 
som faktureras i 
samband med upprättande av lån. 
Domen avser hela kostnaden för 
värdering, register och konsultarvode, 
samt hälften av notarieavgiften. 
Det gäller bankkunder som själva 
tvingats stå för dessa kostnader, som 
en konsekvens av vad som uppges 
vara ett oskäligt avtalsvillkor. Domen 
avser låneavtal som signerats före 
juni 2019. Den enda kostnaden som 
låntagarna ska stå för i sin helhet är 
den så kallade ”Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados”. Det är en 
slags stämpelskatt.

återhämtNiNgeN  
dröjer äNNu
Antalet registrerade arbetslösa steg i 
januari med 76.216 personer och 
försäkringskassan förlorade samti-
digt 218.953 inskrivna. Om 2021 är 
återhämtningsåret för Spanien så 
kommer det att ske trots årets första 
månad. Sysselsättningssiffrorna 
brukar vara dåliga i januari och även 
om antalet arbetslösa steg betydligt 
mer förra året, så var siffrorna bland 
de fyra sämsta sedan 2008. Förutom 
den vanliga svackan som drabbar 
detaljhandeln i januari har månaden 
präglats av den tredje vågen av pan-
demin, med omfattande restriktioner 
som följd.

spaNska löNer  
sjuNker mest i eu
Enligt fackförbun-
det UGT har 
lönerna i Spanien 
sjunkit med nära 
13 procent under 
den pågående 
krisen. Förbundet 
kräver nu att förhandlingar inleds för 
att minimilönen ska kunna höjas till 
1.000 euro 2021.  Krisen genererad av 
pandemin har påverkat de spanska 
lönerna negativt i större utsträckning 
än i övriga EU. Enligt en rapport från 
UGT har Spanien förlorat 12,7 procent 
av den totala lönesumman i landet i 
år. Orsaken är framför allt nedgången i 
antal arbetade timmar, samt förlorade 
jobb.

förstaboendet, skulle betala 60.000 
euro årligen i skatt för sitt innehav, 
medan en Madridbo inte behöver 
betala något alls. 

Men varför är skattetrycket läg-
re i Madrid? Drar regionen nytta 
av den så kallade huvudstadseffek-
ten? Madrid lockar stora företag 
och koncentrerar en stor mängd 
välbetalda statsanställda. Åsikter-
na är delade. Medan en del menar 
att Madrid utan tvekan gynnas av 
sin priviligierade position, hävdar 
andra att detta faktum i slutänden 
har liten påverkan skattemässigt. 

DET är uPPENbArT  att Madrids 
ekonomiska dragningskraft präglas 
av huvudstadseffekten. 2019 gick 
Madridregionen om Katalonien 
som den huvudsakliga ekonomiska 
motorn i Spanien. Madrid har det 
senaste året uppvisat större dyna-
mik, lockat till sig fler företag, ska-
pat fler jobb och BNP har vuxit mer 
än i andra regioner. Men går det att 
översätta i ökade skatteinkomster 
för Madridregionen? Är skatte-
uppbörden större för att regionen 
har fler stora företag? Påverkas in-
täkterna av att mer än 1,5 miljoner 
statsanställda bor i Madrid, som 
generellt är mer högavlönade än 
snittet i den privata sektorn? 

Ingen ifrågasätter att huvud-
stadseffekten tillför ekonomiska 
medel till regionen. I all typ av eko-
nomisk statistik figurerar Madrid 
åtminstone på podiet över regio-
nerna med bäst utveckling. Den 
politiska spänningen i Katalonien 
har dessutom gynnat den spanska 
huvudstaden i rankingen. Dock 
uppges självständighetsrörelsen ha 
skadat Katalonien mer än vad den 
gynnat Madrid. 

MEN EN sAk är  Madrids eko-
nomi och en annan dess offentliga 
ekonomi. Ángel de la Fuente, en 
av Spaniens största experter på 
ekonomisk finansiering, menar att 
Madrids myndigheter inte gynnas 
av huvudstadseffekten. 

– Det är visserligen sant att det 
faktum att Madrid är huvudstaden 
gör att den har fler huvudkontor 
och fler kvalificerade jobb. Men 
det ger inte regionen en bättre 
finansiering eller större marginaler 
att höja eller sänka skatter, citeras 
han i El País. 

De la Fuente leder stiftelsen 
för studier för tillämpad ekonomi, 

Fedea, som regelbundet publicerar 
rapporter gällande regionernas 
finansiering. Han förklarar att 
det faktum att de stora bolagen 
etablerar sig i Madrid inte innebär 
några större fördelar för regionen, 
eftersom bolagsskatten går direkt 
till statskassan. Skatteintäkterna 
för deras anställda går till den 
region där de arbetar. Exempelvis 
betalar de anställda för ett stort fö-
retag med säte i Madrid, men som 
arbetar på en fabrik eller butik ute i 
landet, sin inkomstskatt där hen är 
bofast, oberoende av var företaget 
har sin skattemässiga hemvist. 

DE lA FuENTE MEDgEr  dock att 
de stora företagens bäst avlönade 
oftast jobbar på huvudkontoret. I 
Madrid. Precis som de bäst betalda 
offentlig- och statsanställda finns 
i huvudstaden och i snitt tjänar de 
mer än inom den privata sektorn. 
De betalar mer inkomstskatt, kon-
sumerar mer och genererar större 
rikedom. Vilket dock inte heller är 
en garanti för en bättre regional fi-
nansiering, enligt De la Fuente. Fi-
nansieringssystemet är komplext, 
ojämlikt och föga transparent, men 
försöker trots allt kompensera och 
skapa viss rättvisa vilket i slutän-
dan eliminerar de fördelar som 
Madrid skulle ha. 

Men alla är inte av samma åsikt. 
Francisco Pérez, chef för institutet 
för ekonomisk forskning i Valencia 
hävdar motsatsen. 

– Madrid gynnas otvivelaktigt av 
huvudstadseffekten, citeras Pérez 
i El País. 

Pérez insisterar på att dynami-
ken i Madrid, huvudrollen inom 
den privata sektorn och rollen som 
den offentliga sektorn spelat det 
senaste decenniet, tillåter regionen 
att sitta med trumf på handen. Han 
ger som ett exempel att mer än 60 

procent av alla statliga kontrakt 
ges till Madridföretag, vilket gör 
den statliga administrationen till 
en magnet för att locka företag till 
huvudstaden. 

En studie gjord under ledning 
av Francisco Pérez, analyserar 
effekterna av skattekonkurrensen 
och konstaterar att Madrid sticker 
ut som den region som i störst grad 
nyttjat sin möjlighet att reglera 
skatter för att införa skattelättna-
der, särskilt gällande inkomstskatt, 
förmögenhetsskatt samt arvs- och 
gåvoskatt, de två senaste åren. 
Enligt rapporten uppgår skattelätt-
naderna i Madrid det senaste året 
till mer än fyra miljarder euro. 

– Dessa rabatter är lättare att as-
similera i den regionala budgeten 
tack vare dynamiken och de höga 
inkomstnivåerna i Madrid, säger 
Pérez. 

rEgioNAlPrEsiDENTEN  i Mad-
rid, Isabel Díaz Ayuso (PP) gick till 
kraftig motattack mot regeringens 
utlovade reform i slutet av året. 
Hon har lovat att försvara Mad-
ridborna med näbbar och klor mot 
dem som, som hon uttrycker det 
”vill tvinga hennes invånare att 
betala för korruptionen i självstän-
dighetsrörelsen”. Bakom reformen 
ligger nämligen ett preliminärt 
avtal mellan centralregeringen och 
det katalanska partiet ERC. Ayuso 
har uppgivit att hon kommer göra 
vad som krävs för att stoppa den, 
till och med gå till domstol 

Madrids regionalpresident 
hävdar bestämt att det är en bluff 
att Madrid skulle vara ett skatte-
paradis. Hon menar att påståendet 
är en brist på respekt gentemot 
alla de som går upp i ottan för att 
arbeta och betala skatt i Madrid. 
Ayuso uttryckte vidare att hon 
tänker bli den värsta mardrömmen 
för dem som försöker stjäla från 
Madridborna. 

– Vad många katalaner, an-
dalusier eller extremeños (från 
Extremadura) gör när de vill starta 
bolag är att de kommer till Madrid. 
Istället för att vidta åtgärder för att 
försöka behålla dem i sin regioner, 
attackerar de Madrid, citeras hon i 
EuropaPress. 

Enligt Ayuso finns två typer av 
människor i Spanien, de som drar 
vagnen och de som lever på andra.

TexT: Carin OsvaldssOn

rEGIOnALprESIDEntEn ISABEL DíAz AyUSO (pp)  
förnEkAr BEStäMt Att MADrID SkULLE vArA Ett 
SkAttEpArADIS. 
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höGStA DOMStIOLEn.

SErvItör.
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Norska unn Tove saetran har 
tillsammans med sin man, brit-
ten Calvin lucock, sedan i hös-
tas tagit emot hundratals båt-
flyktingar på sina två hotell på 
gran Canaria. "Folk frågar mig 
om jag tror vi kan hjälpa hela 
Afrika. Men det är inte fråga om 
det. Vi kan inte lösa deras pro-
blem genom att släppa in alla. 
Men vi kan glänta lite på dörren. 
Det berikar våra egna liv."

Efter sommaren satte sig Calvin 
Lucock, VD för företaget Holiday 
Club på Kanarieöarna, ned med 
sin personal. Det var ett allvarligt 
möte. Ön var tom på turister och de 
katastrofala siffrorna skulle tvinga 
honom att permittera sina mer än 
hundra anställda. 

I flera dagar hade han sett hur 
piren i Arguineguín förvandlats 
till en slags flyktingförvaring. 
Han bestämde sig för att kontakta 
Röda Korset och ansluta sig till 
de företagare som erbjöd sina 
turistanläggningar, för att dra sitt 
strå till stacken i den pågående 
flyktingkrisen. 

Calvins norska hustru Unn Tove 
driver flera restauranger på ön. 
Den 12 september tog de emot sina 
första gäster på hotellet Puerto 
Calma, en resort med swimming-
pool och havsutsikt där det idag 
bor mer än 300 män, kvinnor, 
tonåringar och barn. Även om de 
var övertygade om att det var rätt 
beslut, erkänner de att de också 
var oroliga och fulla av fördomar. 
De hade dock klart för sig att de 
skulle behandla de nya gästerna 
med samma omsorg och vänlighet 
som alltid, men vidtog ändå flera 
säkerhetsåtgärder. 

DE MiNNs hur DE Tog  bort en 
kaktus i entrén för att de var rädda 
för att den skulle kunna förvandlas 
till ett vapen i ett eventuellt slagsmål. 

– Den dagen började vårt sätt att 
tänka och vårt perspektiv på livet 
att förändras. 50 rädda, nedkylda 
och desperata ungdomar klev ut 
från bussen efter att ha sovit flera 
nätter direkt på marken på piren 
i Arguineguín, berättar Unn Tove 
för Sydkusten. 

I teorin hyr hotellägarna endast 
ut sin anläggning och står för or-
ganisationen av sin egen personal. 

Men Unn Tove och hennes man 
har inte kunnat låta bli att engage-
ra sig fullt ut. De började spendera 
mer tid på hotellet och tog på sig 
en mängd olika uppgifter. Allti-
från att köpa skor och kläder till 
att besöka konsulatet. De har satt 
sin egen advokat på att behandla 
asylansökningar och erbjuder tröst 
till trasiga personer som behöver 
psykologhjälp. 

Unn Tove var lärare i Trond-
heim, när hon fick en tjänst på 
Norske skolen på Gran Canaria. 
Så småningom styrde hon om och 
blev mäklare och numera äger hon 
tre restauranger på ön samt ett li-
tet hotellprojekt som skulle öppnat 
i oktober i Las Palmas om det inte 
varit för Covid-19. Men de senaste 
månaderna har givit henne en ny 
syn på livet. 

– Jag har jobbat många år med 
business och hade hela tiden nya 
saker på gång. Planen var att fort-
sätta investera i fastigheter, men 
det är ett liv jag inte vill tillbaka till. 

Hon har funnit en annan me-
ning och det är att ge till andra. 

– Jag önskar att fler förstod vad 
gott det är att ge. Vi har mycket mer 
att lära av våra nya vänner än de har 
att lära av oss. De värdesätter de 
minsta ting, som vi tar för givna. 

FörE MöTET MED  flyktingarna 
hade Unn Tove få vänner från den 
afrikanska kontinenten. Nu har 
hon många och de kallar henne för 
Mamma Afrika. 

– Det är en ära för mig och ett 
stort namn att leva upp till. Flera 
av pojkarna är under 18 år. Jag 
fungerar som en mor för många 
av dem. De känner sig trygga med 
oss och ser att vi ställer upp och 
hjälper till. 

– Min 16-åriga dotter är också 
med och hjälper till och har fått 
många nya och goda vänner för 
livet. De är fantastiska människor 
som bara vill ha ett bättre liv. De 
visar stor tacksamhet för det de får. 

Familjen får ta del av många 

svåra historier och livsöden. En 
ung man berättade hur han spen-
derade nio dagar på en överfull båt. 
I fyra dagar var de helt utan varken 
mat eller vatten. Han förlorade tre 
av sina vänner. Deras kroppar kas-
tades överbord inför hans ögon. 

ATT FlykTiNgArNA Får  bo på 
hotell och serveras tre mål mat om 
dagen sticker i ögonen på en del av 
invånarna på ön. 

– Många här har förlorat sitt 
levebröd på grund av Covid, sam-
tidigt som de inte känner att de får 
något stöd från staten. Det är en 
svår situation för alla. 

Unn Tove menar att rädslan för 
det okända är stor och det leder till 
rykten om att flyktingarna ligger 
bakom butiksstölder, våldtäkter 
och slagsmål. 

– Det är tomma påståenden, 
men har lett till lynchstämning. 

Fem månader efter att den 
första bussen kom ser de fortfa-
rande sina gäster, numera vänner, 
befinna sig i en juridiskt vakuum. 
De önskar att myndigheterna enga-
gerade sig mer.

TexT: Carin OsvaldssOn
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Unn tOvE SAEtrAn OCh CALvIn LUCOCk InhySEr SEDAn I SEptEMBEr fLyktInGAr på SInA hOtELL på GrAn CAnArIA. En Av fLErA AktIvItEtEr Unn tOvE Gör tILLSAMMAnS 
MED kILLArnA är Att MåLA. Inför jULEn GjOrDE DE BLAnD AnnAt En StOr väGGMåLnInG SOM DE kALLAr för "thE trEE Of LOvE".

Unn Tove och hen-
nes man har inte 

kunnat låta bli att en-
gagera sig fullt ut. De 
har satt sin egen ad-
vokat på att behandla 
asylansökningar.

övErkOM SInA EGnA förDOMAr
Flyktingmottagning har förändrat hotellägares liv.

reportage
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”Gröngul tät färg. Fin färsk och positiv 
doft av sommarblommor, färsk mandel och 
hasselnötssmör. Smaken är krämig, tjock 
och välmående i mitten samt en ökande 
pepprighet i eftersmaken med lite bitter 
tistel-ton. Bra längd, ren och intensiv frukt. 
Bra till grönsaker, grillad fisk och ljust kött. 
Poäng 15 (20). 

Fin och spännande nos, krämig men ändå 
bra stuns och attityd på slutet. Mycket bra.”

Finca Solmark Aceite de Oliva Virgen 
2020-2021 

Köp den goda olivoljan på 
fincasolmark.com

johan blanche

FINA RECENSIONER PÅ
FINCA SOLMARKS EGEN OLJA!

OLJAN 

LANSERAS 

I APRIL.

FÖRBESTÄLL 

NU!

.

Din egen försäkringsagent på Costa de Sol

• Hem • Fordon • Båt • Liv • Begravning 
• Hälsa • Olycksfall • Företag • Djur 

Avenida Conde de San Isidro, 16
29640 Fuengirola • Málaga
Mob. +34 658 077 748
jennifer@burai-insurance.com 

burai-insurance.com

Jennifer Burai

Hej våren!
Håll dig frisk med Sanitas
SANITAS – din privata sjukförsäkring 
i Spanien. Prata med oss på svenska 
om våra försäkringar för hela familjen.

www.sanitasestepona.com
Tel: +34 951 31 66 10
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vår Kommande nationalparK
Sierra de las Nieves erbjuder en rik varierad flora och fauna, liksom mängder av vandringsleder.
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En av Málagaprovinsens 
främsta pärlor är naturpar-
ken Sierra de las Nieves, som 
snart väntas bli nationalpark. 
Här finns en enorm mångfald 
av inte minst växter, speciellt 
den unika granen pinsapo. 
Som namnet antyder är det 
dessutom inte ovanligt att 
bergsmassivet täcks av snö 
om vintern, vilket då lockar än 
fler naturälskare.

Text & foto: Mats Björkman

Vi har rekommenderat naturvandringar i Sierra 
de las Nieves tidigare, inte minst bestigningen 
av den högsta toppen El Torrecilla, som reser sig 
1.919 meter över havet. Naturparken kan besökas 
från olika håll och en av de platser från vilken det 
erbjuds flest vandringsalternativ är utsiktspunten 
El Saucillo, som man når via byn Yunquera. 

Det första man ska vara varse om är att vägen som 
leder upp till El Saucillo kan stängas av, vid ymnigt 
snöfall. Den som beger sig till Sierra de las Nieves 
speciellt för att uppleva snön bör därför informera 
sig i förväg. Om tillfarten är stängd måste bilen 
ställas längre ned i dalen och då blir det ett flertal 
kilometers längre vandring, i uppförsbacke!

Forts. sid 36>>>

ANDALUSIEN TILL FOTS

vår Kommande nationalparK
Sierra de las Nieves erbjuder en rik varierad flora och fauna, liksom mängder av vandringsleder.

SIErrA DE LAS nIEvES ErBjUDEr En MänGD OLIkA vAnD-
rInGSLEDEr MED SärEGEn OCh OMväxLAnDE nAtUr. DEttA 
är DEn UnIkA SpAnSkGrAnEnS förLOvADE hEMtrAktEr.
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>>> Forts. Andalusien til fots

Det utgår en mängd vandrings-
leder från utsiktsplatsen, av olika 
längd och svårighetsgrad. Utbudet 
är enormt och naturen mycket 
varierad. Här kan det stundtals 
kännas som om man går i en 
svensk urskog, med furuträd och 
rikligt med mossa på marken. Men 

lika snabbt kommer man upp när-
mast på kalfjäll, med spännande 
klippformationer och en utsikt i 
alla riktningar som får en att kippa 
efter andan - och inte enbart för 
den höga höjden.

här FiNNs äVEN  en flora som i 
många bemärkelser är unik. Kron-
juvelen är den säregna tallväxten 

pinsapo, faktiskt kallad spanskgran 
på svenska. Det är ett hotat träd 
med hårda barr som kan bli mer än 
tio meter högt. Ett annat säreget 
träd som återfinns i bergsmassivet 
är Quercus faginea, ”Quejigo” på 
spanska, en typ av ek som i sin tur 
kan bli mer än 20 meter hög. Här 
kan man vidare finna smultronträ-
det Madroño, vars bär är ätliga.

Man tillbringar lätt en hel dag 
här och gör leder på mellan 20 och 
30 kilometer, men det finns även 
kortare cirkulära leder på drygt 
fem kilometer. Den som endast 
ägnar en del av dagen åt vand-
ringen kan kombinera det med en 
läcker lunch i någon av de lantres-
tauranger som finns i och kring 
byarna nere i dalen.

så sENT soM  26 januari antog 
regeringen förklaringen av Sierra 
de las Nieves som nationalpark. 
Initiativet att skydda de 23.000 

"Så sent som 26 januari antog regeringen  förklarin-
gen av sierra de las Nieves som nationalpark."

LAnDSkApEt vArIErAr StOrt OCh SLår SnABBt OM från SnårIG fUrUSkOG tILL kALfjäLL. nOrDBOr kännEr SIG StUnDtALS ”hEMMA” BLAnD tALL, GrAn OCh MOSSA.
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UtSIktEn öStErUt är 
hänförAnDE. MAn kAn 

SkåDA BåDE Byn yUnqUErA, 
kUStBAnDEt OCh 

SIErrA nEvADA.

Två vandringsleder
GPS: 36.722099, -4.965319

El saucillo-Puerto bellina
Längd: 8 km (Cirkulär)
Höjdskillnad: 420 meter
Svårighetsgrad: Medel

El saucillo-Peñon Enamorados
Längd: 12 km (Cirkulär)
Höjdskillnad: 650 meter
Svårighetsgrad: Medel/hög

hektaren i Málagaprovinsen kom-
mer ursprungligen från regional-
myndigheten och de 14 kommu-
nerna i området, tillsammans med 
biosfärreservatet och det regionala 
organet för nationalparker. Kom-
munerna i området hoppas att 
utnämningen till nationalpark ska 
innebära ett viktigt ekonomiskt 
lyft och en hjälp i kampen mot av-
folkningen. I och med fler besökare 
väntas efterfrågan på olika tjänster 
öka, såsom inackorderingsmöjlig-
heter, fritidsaktiviteter och försälj-
ning i allmänhet.

En Av SEvärDhEtErnA är En jättELIk SpAnSkGrAn 
SOM Bär tILLtALSnAMnEt ”kAnDELABErn”.

DEt fInnS En MänGD UtSAttA vAnDrInGSLEDEr Av OLIkA LänGD OCh SvårIGhEtSGrAD.

ArtIkELförfAttArEn MED MáLAGAprOvInSEn för 
SInA föttEr.

vEGEtAtIOnEn SkApAr fAntAStISkA kOntrAStEr 
MED DE kALA fjäLLEn.
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företagsNytt

kostnaderna för att installera 
sol- och vindenergi har gått 
ned kraftigt i spanien och nya 
anläggningar är numera lön-
samma av egen kraft. som ett 
resultat ökar både investerin-
garna och produktionen av grön 
el. Men för vanliga konsumenter 
är elmarknaden fortfarande en 
berg- och dalbana, med kraftiga 
prissvängningar från månad 
till månad. sydkusten har talat 
med fem representanter för 
spanska elbolag med nordisk 
anknytning, om dåtid och fram-
tid och om varför elen är så dyr i 
spanien.

Fjolåret var i mångt och mycket 
ett år vi allra helst glömmer. Men 
när det gäller energifrågor pas-
serades ett flertal milstolpar som 
sätter positiva trender. De fossila 
bränslena tappade marknadsan-
delar, samtidigt som de förnybara 
energikällorna nådde nya höjder. 
Investeringarna i energiöver-
gången i världen ökade med nio 
procent, jämfört med 2019. 

De förnybara energikällorna 
lockade investeringar på 250 
miljarder euro, varav en miljard i 

Spanien, med framför allt rekord-
många installationer av solpaneler 
och även en växande portfölj av 
vindprojekt till havs. Statistik från 
BloombergNEF visar att Spanien 
var den enskilt mest attraktiva 
marknaden utan subventioner i 
Europa, med 2,9 gigawatt i drift 
under 2020. Det är fyra gånger mer 
än 2019. 

På DEN sPANskA  elmarknaden 
finns flera företag med nordisk 
koppling; installatörer, solkraft-

anläggningar, elleverantörer samt 
elmäklare. Sydkusten har talat 
med fem av dem för att få deras syn 
på utvecklingen de senaste åren, 
prissättningen, framtiden för den 
gröna elen i Spanien samt varför 
de valt att etablera sig här. Bland 
dem finns Daniel Nilsson, VD på 
Svea Solar, Magnus Ottosson, VD 
på Eljoi, Tomi Tervo, Investment 
Manager på Korkia, Holly Purnell, 
marknadschef på Energy Nordic 
samt Sergio Rodoni, säljchef på 
Mariposa Energía. 

I november 2013 publicerade 
Sydkusten ett mycket uppmärk-
sammat reportage om den spanska 
elmarknaden. Den känneteckna-
des då av svårbegripliga fakturor, 
skyhöga priser och en satsning på 
förnybar energi som drabbats av 
kortslutning. För att uppmuntra 
elbolagen att satsa på grön el, sub-
ventionerade staten kostnaderna. 
Det blir snart lönsamt, lovade man. 
Men det tog betydligt längre tid än 
beräknat. Vilket konsumenterna 
fått betala priset för. 

Vad har hänt sedan dess? 
MO: Några år innan finanskrisen 
bröt ut 2008 bestämde sig många 
företag från hela världen för att 
investera i grön el i Spanien. Detta 
tack vare fördelaktiga villkor med 
många soltimmar, statliga sub-
ventioner och långsiktiga avtal. 
Subventionerna inkluderades i 
elräkningarna, istället för i den 
statliga budgeten. Nu har priset på 
solpaneler sjunkit drastiskt och 
man har uppnått en marknadsba-
lans. Det finns inte längre behov av 
subventioner för att grön el på egen 
hand ska vara konkurrenskraftig 
på elmarknaden. 

SAtSnInGEn på förnyBAr EnErGI I SpAnIEn hAr äntLIGEn BLIvIt LönSAM. prISEt för DE GAMLA InStALLAtIOnErnA Står DOCk kOnSUMEntErnA fOrtfArAnDE för, vIA ELräknInGEn.

grönt ljus för grön energi

MAGnUS OttOSSOn (LänGSt nED tILL höGEr I BILD) är vD OCh DELäGArE I ELLEvErAntörEn ELjOI, SOM hAr SItt 
SätE I tOrrEvIEjA.
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TT: Fram till 2011 byggdes det 
en massa, både sol- och annan 
förnybar energi, stora satsningar 
som fick statligt stöd. Då var 
utrustningen mycket dyrare, det 
var kostsamma investeringar och 
incentiven var nödvändiga för att 
komma igång. Vad som hänt sedan 
dess är att komponentpriserna 
gått ned kraftigt, det är lönsamt att 
bygga utan statligt stöd. Men de 
incentiv som redan givits är i kraft i 
många år till. Vem ska betala? Sats-
ningarna gjordes för att främja ren 
energi, det borde staten stå för. 

SR: En av de viktigaste milstol-
parna var avregleringen av mark-
naden, som möjliggjorde större 
konkurrens. Det har dock gått 
långsamt, då marknaden fortsatte 
att domineras och kontrolleras 
av de ursprungliga monopolen. 
Kunderna förstod inte att de kunde 
byta elleverantör. Än idag förstår 
få spanjorer hur enkelt det är att 
byta. De är rädda för att bli utan el 
eller för att de måste installera nya 
elmätare och kablar. 

DN: För drygt ett år sedan gjordes 
regelverket för solel om ordentligt. 
Idag är det betydligt mer lönsamt 
att installera, då solskatten för-
svann på egenproducerad el som 
används i hushållet. Investeringen 
betalar sig på mellan fem och sex 
år och ger mer eller mindre gratis 
energi de kommande 25 åren. Allt 
fler kommuner erbjuder lägre 
fastighetsskatt, i Málaga exempel-
vis med 15 procent och i Barcelona 
med 50 procent, vilket ytterligare 
förbättrar kalkylen. 

HP: Övergången till grön energi 
i Spanien är en av de dyraste och 
långsammaste i Europa. Den 
politiska miljön och den allmänna 
ekonomiska situationen har gjort 
det mycket svårt att avancera. 

JANuAri går Tillhistorien som 
en av de månader med den dyraste 
elräkningen någonsin. Det sam-
manföll både med den ekonomiska 
krisen och en kraftig köldvåg. 
Chockhöjningen står i kontrast till 
2020 som däremot stängdes med 
rekordbillig el på grund av mins-
kad efterfrågan, framför allt under 
vårens lockdown. 

Det nuvarande avgiftssystemet 
infördes 2014 av dåvarande indu-

striministern José Manuel Soria 
(PP). Det innebär att elräkningen 
till stor del styrs av marknadspriset 
på elen, det vill säga att den går upp 
och ned beroende på tillgång och 
efterfrågan. Trots osäkerheten för 
konsumenterna menar dock de 
flesta experter och konsumentor-
ganisationer, att den nuvarande 
modellen är det billigaste alternati-
vet för konsumenterna. 

Hur ser du på det nuvarande pris-
sättningssystemet? 

MO: Modellen är den samma som 
de flesta andra länder i Europa har 
och det fungerar bra. Spanien har 
högre elpriser, men det är främst 
ett resultat av gamla politiska 
beslut som återspeglas i de fasta 
avgifterna. 

HP: Den största frågan just nu är 
momsen. Varför betala 21 procent 

moms på en hushållskostnad som 
el? Det finns även flera andra avgif-
ter som inte är logiska. 

Varför flerdubblas elräkningen 
på vintern? 

TT: Det blir så när du köper el till 
marknadspris. Vi har två årliga 
toppar; sommar och vinter. Det 
behövs mycket el för att värma 
och för att kyla. Konsumtionen 
ökar och därmed priset. Det går att 
trygga sig genom fasta priser, men 
på lång sikt blir kostnaden oftast 
den samma. 

DN: De element som används drar 
mer el än man tror, då uppvärm-
ning är väldigt energidrivande. 
Ofta är isoleringen i Spanien också 
bristfällig så det blir lite ”att elda 
för kråkorna”. 

MO: Det beror på problem med 

gasleveranserna, på mindre vind 
och att det varit kallare än normalt. 
Sammantaget handlar det om att 
efterfrågan är högre än tillgången. 
Skillnaderna i elräkningen beror 
på två saker; konsumtionen och 
elpriset. För att minska konsum-
tionen är det viktigt att tillämpa 
strategier för energieffektivitet 
hemma samt att köpa energieffek-
tiva apparater. 

Priset kan variera och är avhän-
gigt flera variabler. Förnybar energi 
tenderar att sänka priserna med 
ökad förekomst av vind och regn. 
Samtidigt går priserna upp om det 
är en kall vinter, då efterfrågan 
ökar. Dessutom påverkas det av 
internationella faktorer som priset 
på råvaror, underhåll av kraftverk 
och infrastruktur. 

HP: Det handlar om tillgång och 
efterfrågan. Det är dyrare att 
använda elen när den tillverkas av 
dyrare energikällor och på vin-
tern ökar konsumtionen eftersom 
människor är hemma mer och alla 
sätter på sina element samtidigt. 

Hur ser du på reformen som går 
ut på att kostnaderna för grön 
el ska fördelas på hela energi-
branschen, i form av exempelvis 
dyrare bränsle? 

TT: Någon måste betala för de 
stora satsningarna som gjordes. 
Men reformen är orättvis mot 
slutkund. Staten borde ta kostna-
den. Bränslebolagen har inget med 
dessa incentiv att göra. 

MO: Den slutliga effekten blir en 
lägre elräkning, eftersom kostna-
den sprids ut inte bara på elkun-
derna, utan även resten av energi-
sektorn (gas, bensin, etc). 

DN: Detta skyndar på omställnin-
gen ytterligare. Grön el är billigare 
redan idag, men tidsaspekten att 
gå förnyelsebart är av yttersta vikt. 
Om lönsamheten ökar, snabbar vi 
på utbyggnaden. 

HP: Så länge vi inte kan lagra 
grön energi ordentligt, kommer 
konsumtionsavvikelserna alltid 
göra grön energi dyrare. Vi närmar 
oss dock och på lång sikt kommer 
tekniken att vinna. 

Forts. sid 38 >>>

DAnIEL nILSSOn är vD på SvEA SOLAr I SpAnIEn, SOM hAr SOM MåL Att BLI LEDAnDE InOM SOLEnErGI för 
vILLAkUnDEr I EUrOpA.

hOLLy pUrnELL är MArknADSChEf på EnErGy nOr-
DIC, En SvEnSktALAnDE ELLEvErAntör I fUEnGIrOLA

SErGIO rODOnI är SäLjChEf på MArIpOSA EnErGíA, 
En ELMäkLArE SOM EnBArt jOBBAr MED Grön EL.

 SK – MAR | APR | MAJ 2021       39



Ett flertal svenska investerare 
står bakom Naki Power, en mo-
bil laddningstjänst som lanse-
ras i bland annat spanien.

Naki Power är en laddningsstation 
där vem som helst enkelt kan hyra 
en så kallad power bank till sin 
mobil, padda, hölurar med mera. 
Bruket av mobila apparater gör att 
behovet av laddningar medan man 
är ute ökar och för många är det 
omständligt att bära omkring på 
ett extra laddningsbatteri. Likaså 
kan det ibland vara hopplöst att 
finna ett eluttag och än mer ett 
uttag vid vilket man kan sitta be-
kvämt medan laddning sker.

Laddningstjänsten Naki Power 
består av av en box som innehåller 
ett flertal laddade power banks, 
liksom anslutningskablar, som 
man kan hyra från 50 cent för en 
timme till upp till sex euro för ett 
helt dygn.

– Det är en win-win tjänst där 
lokaler som barer, restauranger 

och golfklubbar tillfredsställer ett 
vanligt behov hos sina gäster och 
samtidigt får en inkomst i form 
av 20 procent av intäkterna för 
uthyrningen, förklarar företagaren 
Albin Tiusanen, som ansvarar för 
marknadsföringen i Spanien.

ETT FlErTAl  namnkunniga 
företagare har valt att investera i 
projektet, bland dem grundaren 
av VOI Fredrik Hjelm liksom 
VD:n på Deliveroo Hero, som är 
världens största bolag inom mat-
leverans.

– Trots pandemin har tjänsten 
fått en mycket positiv start förra 
året och nu ska vi utveckla den 
ytterligare i Spanien. I somras 
hade vi laddningsboxar bland 
annat på Hotel Puente Romano i 
Marbella och gensvaret har varit 
fantatiskt, berättar Tiusanen till 
Sydkusten.

TexT: MaTs BjörkMan

företagsNytt

>>> Forts. Grön energi

Hur ser framtiden för grön el ut i 
Spanien? 

TT: Produktionen av förnybar 
energi, i synnerhet sol, kommer 
öka kraftigt. Utmaningen är att den 
produceras mitt på dagen medan 
efterfrågan är störst på kvällen. 
Det kan leda till att priset varierar 
över dagen. Det som förhopp-
ningsvis sker är att anläggningarna 
bygger lagringskapacitet för att 
kunna spara energi. Det är viktigt 
att de stabiliserar sin profil, annars 
finns det en gräns för hur mycket 
som kan produceras med förnybar 
energi. 

Jag tror även på mycket mer 
egenproduktion. Om du har en 
villa lönar det sig att installera sol-
energi. Idag ger det en avkastning 
på tio procent. 

DN: Över tid kommer Spanien 
kunna drivas nästan helt på solen-
ergi. Optimering av laster i nätet 
med batterier och genom smarta 
elnät är av yttersta vikt. Det jobbar 
vi hårt med att rulla ut, då vi ser det 
som en nyckel för att lyckas med 
omställningen. 

MO: Solpaneler är mer effektiva 
och billigare nu och därför med 
säkerhet framtidens teknologi för 
att producera energi. År 2030 ska 
nästan 60 procent av den totala el-
produktionen vara förnybar och det 
är en plan som passar EU:s direktiv. 

HP: Återigen, tillgång och efter-
frågan. Så fort vanliga hushåll 
och företag i Spanien är redo att 
använda apparater med lägre ener-
giförbrukning och med integrerad 
högteknologi, kommer det ske 
saker snabbt. 

SR: Spanien har det perfekta läget i 
Europa för produktion av förnybar 
energi, med en stor mängd sol och 
fantastiska platser för att installera 
vindkraftverk. Spanien har vidare 
åtagit sig att vara koldioxidneutralt 
år 2050. Det är politiskt korrekt 
men en utmaning som inte kan nås 
utan samordnade ansträngningar. 

Varför har ni valt att etablera er i 
Spanien? 

SR: Förnybar energi har fortfarande 
för låg prioritet i Spanien men efter-
frågan kan ändra det. Som elmäklare 
jobbar vi endast med leverantörer 
som har 100 procent certifierad 
grön energi. Vi kan bidra till att öka 
mängden producerad grön energi. 
En myt som måste undanröjas är att 
förnybar energi är dyrare. Vi är en 
del av en växande rörelse, vi minskar 
våra kunders räkningar och styr dem 
till grön energi.

DN: Spanien har stor potential för 
solenergi och vi kan driva på denna 
omställning snabbt. Vi har som mål 
att bli ledande inom solenergi för 
villakunder i Europa och Spanien 
blir då ett naturligt val. 

HP: Vår affärsplan går ut på att 
jobba mot ”expats”, så det var 
logiskt. 

TT: Den förväntade avkastningen 
är trots allt relativt bra i Spanien, 
om man jämför med andra EU-län-
der. Spanien är också en relativt lätt 
marknad, ett tryggt land med euro, 
vilket är viktigt för oss finländare. 
Det finns ett högt produktionsvärde 
och gott om resurser. Allt är inte 
perfekt men det finns en vilja att 
satsa på förnybar energi.

TexT: Carin OsvaldssOn

tOMI tErvO är InvEStMEnt MAnAGEr på kOrkIA OCh AnSvArIG för BOLAGEtS SAtSnInG I MáLAGA- OCh 
GrAnADAprOvInSEn.

SvEnSk EnErGI-
SAtSnInG I SpAnIEn

I SOMrAS tEStADES tjänStEn MED frAMGånG I BLAnD AnnAt MArBELLA. på BILDEn LADDnInGSStAtIOn vID 
hOtEL pUEntE rOMAnO. 

nakipower.com/sv I

Naki Power hyr ut mobila enheter.
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Att Nueva Andalucia och la 
Campana är populära områden 
för svenskar avspeglas inte 
minst av intresset från bostads-
spekulanterna. och orsaken är 
lätt att finna. la Campana har 
en genuin bykänsla och här finns 
allt inom gångavstånd. utbudet 
av restauranger och barer är 
stort. butiker och affärer har ett 
brett sortiment och här finns all 
service man kan önska sig. bara 
en sak har saknats – en svensk 
läkarmottagning. 

Men nu har det blivit ändring på 
det. I februari öppnade Stellakli-
niken på Calle Torrente Ballester, 
mitt emot feriaplatsen i La Campa-
na. Och det är en gedigen satsning 
i stora ljusa nyrenoverade lokaler 
som bemannas av fem medarbe-
tare, varav tre i vårdarbetet och två 
som sköter administration.

Filosofin bakom Stellakliniken 
är att den ska fungera som en 
svensk vårdcentral och med lokal 
förankring. Det betyder bland an-
nat att ett besök kostar lika mycket 
som egenavgiften på en svensk 
vårdcentral – det vill säga 20 euro. 
Frikort, så som i Sverige, innebär 
att egenavgiften ersätts. All admi-
nistration mot Försäkringskassan 
sköter Stellakliniken. En förutsätt-
ning är att man är mantalsskriven 
i Sverige. Även den som har privat 
försäkring får hjälp med med kon-
takten med försäkringsbolaget. För 
den som står utanför Försäkrings-
kassan kostar besöket 70 euro.

– Vi kommer att driva primär-
vård här med svensk vårdcentral 
som förebild. Det ska vara enkelt 
och tillgängligt att besöka oss 
och vi vänder oss i första hand till 
svenskar i Nueva Andalucía, men 
naturligtvis också till boende i San 
Pedro, Marbella och Estepona. Och 
dörren är förstås öppen för den 
som kommer ännu längre ifrån.

Det säger Margareta Wenkel, 
distriktsläkare och specialist i 
allmänmedicin. Hon är erfaren all-
mänläkare och har jobbat i Sverige 
inom både öppenvården och sluten 
sjukvård, liksom i privat vård i 
många år.

– Spansk sjuvård håller mycket 
hög kvalitet. Men det finns, för-
utom språket, stora kulturskillna-
der som kan kännas olustiga för en 
svensk. Att tala sitt modersmål när 
man har kroppsliga besvär skapar 
en trygghet i dialogen med sin läka-
re, menar Margareta Wenkel.

Stellakliniken tar emot lättare 
akuta besvär och remitterar till 
annan sjukvård för till exempel 

kirurgiska ingrepp eller andra mer 
vårdkrävande tillstånd. Om detta 
händer så har man Stellaklinikens 
personal som vårdkontakt.

DEN FörsTA koNTAkTEN  som 
patient kanske man har med Stella-
klinikens distriktssköterska Irene 
Geitz Hansson.

– Att vara distriktssköterska 
innebär att man har en utvidgad 

sjuksköterskeutbildning. Den gör 
att man får mer utbildning om kro-
niska sjukdomar, som till exempel 
diabetes. Även barnavård är en del 
av distriktssköterskeutbildningen. 
Nu när så många unga barnfamiljer 
flyttar hit så kan det vara bra att 
veta att vi finns om man saknar 
BVC. Vi sköter om vaccinationer 
och hälsokontroller av barnen, 
säger Irene Geitz Hansson.   

Även Irene har lång erfarenhet 
av primärvård. Hon är den som tar 
hand om patienter som lider av 
kronisk sjukdom, som behöver ta 
prover och få recept förnyade, eller 
känner oro för sin medicinering. 
Det gör hon i nära samarbete med 
doktor Margareta Wenkel. 

– Jag tycker man ska känna sig 
trygg med sin diagnos även som 
utlandssvensk, säger Irene Geitz 
Hansson. 

– Jag vill att alla svenskar i vårt 
upptagningsområde ska känna sig 
välkomna till en enkel, tillgänglig 
och personlig kontakt med oss på 
Stellakliniken. Vi tycker att vi har 
en uppgift att fylla här, säger  Mar-
gareta Wenkel.

TexT & fOTO: PeTer Höök

SvEnSk vårDCEntrAL I LA CAMpAnA
Personer bofasta i Sverige erbjuds vård på samma villkor som i en klinik i Sverige.

pErSOnALEn på StELLAkLInkEn rEDO Att tA EMOt SInA pAtIEntEr. från vänStEr IrEnE GEItz hAnSSOn, DIStrIktSSkötErSkA, MArGArEtA WEnkEL, LäkArE SAMt rECEp-
tIOnISt GABrIELLA ErIkSSOn LUnDBErG.

MArGArEtA WEnkEL är DIStrIktSLäkArE OCh SpECIALISt I ALLMänMEDICIn.  hOn BEtOnAr vIktEn Att kOM-
MUnICErA OM krOppSLIGA BESvär på SItt MODErSMåL.

 SK – MAR | APR | MAJ 2021       41



företagsNytt

iberia köper air europa
Iberia fullbordar 
övertagandet av 
Air Europa för 500 
miljoner euro, vilket 
är hälften av det 
ursprungligt avtalade 
beloppet. Flyggruppen IAG, i vilken Iberia 
ingår tillsammans med British Airways 
och Vueling, har nått en ny överenskom-
melse gällande övertagandet av Air 
Europa. De köper slutligen flygbolaget av 
gruppen Globalia för en halv miljard euro, 
hälften av vad som avtalades i slutet av 
2019. Betalningen kommer dessutom att 
ske uppdelat på sex år, räknat från att 
affären signeras. Något som väntas ske 
under andra halvåret 2021. 

facebook skattar
Det spanska dotterbolaget till världens 
största sociala nätverk Facebook har 
nått en överenskommelse med skatte-
myndigheten om att betala 34 miljoner 
euro. Detta för att reglera sina skatter för 
åren 2013 till 2018. Beloppet omfattar 
bolagsskatten för de berörda åren och 
den första inbetalningen på 14,4 miljoner 
euro gjordes redan i början av 2020. Den 
andra ska göras innan årets slut.

klädbutiker slår igeN
Den spanska textiljätten Inditex stänger 
79 butiker i Spanien, tre av dem i Málaga-
provinsen. Stängningen berör drygt 800 
anställda. Detta är dock bara början. In-
ditex, som består av kedjorna Zara, Mas-
simo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear och 
Stradivarius, meddelade redan i somras 
att de avsåg stärka sin onlineförsäljning 
och omstrukturera butiksförsäljningen. 
I hela världen kommer mellan 1.000 och 
1.200 butiker läggas ned. Det innebär att 
en av sju butiker försvinner. 

Ny storbaNk i málaga
Fusionen mellan 
Unicaja och 
Liberbank har fått 
grönt ljus av sina 
respektive styrelser, 
vilket skapar landets 
femte största bank. Den nya banken 
ser sannolikt dagens ljus under första 
halvåret 2021. Den får sitt huvudkontor 
i Málaga stad, uppges ha tillgångar på 
över 108 miljarder euro, nästan 10 000 
anställda och totalt 1.600 kontor över 
hela landet. Samgåendet är villkorat ett 
positivt uttalande från tillsynsmyndig-
heterna, däribland spanska och euro- 
peiska centralbankerna, konkurrensmyn-
digheten samt finansdepartementet.

AIr EUrOpA.

BAnkSkyLt.
ikEA lanserar sina egna solpa-
neler för privathushåll inom 
kort. Försäljningen skulle ha in-
letts 2020, men releasen sköts 
upp på grund av pandemin. 

IKEA ger sig in på ett nytt affärs-
område i Spanien om några måna-
der. Varuhuset kommer nämligen 
börja sälja solpaneler till reducerat 
pris, under beteckningen ”Home 
Solar”. Företaget vill erbjuda ett 
billigare alternativ än de som 

redan finns på marknaden, för att 
vanliga hushåll lättare ska kunna 
bli självförsörjande när det gäller 
el. Solpaneler säljs idag på IKEA i 
åtta länder och nästa år är det alltså 
Spaniens tur.

solPANElEr sälJs rEDAN 
av exempelvis Leroy Merlin och 
MediaMarkt, som hunnit före att 
lansera sina egna solpanelsserier. 
IKEA har redan installerat 44.000 
solpaneler i tio av sina varuhus 

i Spanien och planerar att kom-
plettera med ytterligare 11.580 
i Sevilla, Alcorcón, Valencia och 
Sabadell. Det skriver tidningen El 
Confidencial.

Enligt uppgifter från företaget är 
87,43 procent av energin som IKEA 
konsumerar i Spanien förnybar. 
Målet är att 100 procent av ener-
gin ska komma från förnyelsebara 
energikällor år 2025, samt att alla 
butiker i hela världen då ska erbjuda 
”Home Solar”.

IkEA SAtSAr på SOLEnErGI I SpAnIEn

MIrAkELMEDEL MOt COvID-19
Det spanska läkemedelsbolaget 
PharmaMar har ökat sitt börs-
värde kraftigt, efter beskedet 
att en av deras produkter visat 
sig effektivt i behandlingen av 
Covid-19.

En artikel i den vetenskapliga 
tidskriften Science fastställer 
att ämnet plitidepsin som finns i 
PharmaMars läkemedel Aplidin, 

minskar virusmängden hos både 
djur och människor smittade med 
SARS-CoV-2. Beskedet fick tisdag 
26 januari PharmaMars aktier 
att stiga med nästan 14 procent. 
Hittills i år har företagets upp-
skattade värde ökat med drygt 40 
procent. 

Det spanska läkemedlet, som 
används mot tumörer, har testats 
på laboratorium i Frankrike och 

USA och har uppvisat en minsk-
ning med 99 procent av den virala 
belastningen av SARS-CoV-2 i 
lungorna. Läkemedlet uppges vara 
det överlägset mest effektiva mot 
Covid-19, som upptäckts hittills. 
Det skriver tidningen El Diario.

PharmaMar förhandlar just nu 
med olika regleringsorgan för att 
kunna starta fas tre av prövnin-
garna.

Aktierna i spanskt företag skjuter i höjden.

reKordstor förlust för renfe
Järnvägsbolaget renfe note-
rade ett underskott på nästan 
500 miljoner under 2020, det 
sämsta resultatet i företagets 
historia.

Medan Renfe avslutade 2019 med 
en vinst på 107 miljoner euro, 
gjorde bolaget tvärtom en förlust 
på 479 miljoner euro i fjol. Siffror-
na är preliminära och återges i tid-
ningen El País. Antalet resenärer 
minskade med nästan 50 procent, 
som en effekt av rörelserestriktio-
nerna på grund av pandemin. En-
bart höghastighetståget uppges ha 
förlorat 14 miljoner passagerare. 

Renfes intäkter sjönk med 30 
procent. Minskningen skulle dock 
varit ännu större om det inte vore 
för att staten ökade sina bidrag 
med 20 procent till totalt nästan 
1,5 miljarder euro. De kommersiel-

la intäkterna sjönk nämligen med 
drygt 56 procent.

Trots pandemin som inneburit 
färre avgångar än normalt, har 
Renfe inte gjort några nedskär-
ningar bland personalen. Inte 
heller har bolaget genomfört några 
permitteringar, till skillnad mot de 
flesta andra transportbolag.

Det franska lågprishastighetstå-
get Ouigo börjar trafikera mellan 
Madrid och Barcelona i maj för 

endast nio euro per resa. Inför pre-
miären har Renfe inte sett någon 
annan utväg än att återlansera sitt 
eget lågpris-AVE, Avlo. Det skulle 
egentligen ha sjösatts i april 2020, 
men stoppades av pandemin. Med 
priser på mellan nio och 44 euro 
blir det dock svårt för Renfe att 
tjäna några pengar på Avlo såvida 
inte tågen går fullsatta, vilket inte 
lär ske så länge Covid-19 fortfa-
rande härjar.
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rEnfE förLOrADE häLftEn Av SInA pASSAGErArE 2020 SOM En kOnSEkvEnS Av pAnDEMIn.
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regeringen har godkänt en änd-
ring i lagen för konsumenter och 
användare som tvingar företag, 
både privata och offentliga, att 
erbjuda sina kunder telefonsup-
port via vanliga telefonlinjer 
med endast grundavgift. änd-
ringen berör dock inte polisen 
eller kommunal service.

Telefonnummer som börjar på 
901 och 902 har de senaste fem 
åren kostat spanjorerna mer än 
700 miljoner euro. Nu är det dock 
slut på det. Precis innan jul antog 
ministerrådet lagändringen, som 
innebär att företag som tillverkar 
eller säljer grundläggande varor 
eller tjänster måste erbjuda ett 
sätt för kunderna att kontakta dem 
via en vanlig telefonlinje. Den ska 
antingen vara gratis eller utan ex-
tra avgifter. Det skriver tidningen 
Público.

Åtgärden träder i kraft ome-
delbart men kan dock bli föremål 

för vissa ändringar i parlamentet. 
Eventuellt införande av sanktio-
ner hamnar dock på de autonoma 
regionerna, som har befogenheten 
när det gäller konsumentfrågor.

Sektorer som berörs av änd-
ringen är exempelvis vatten-, 
gas- och elbolag, sophantering, 
banker och försäkringsbolag, post, 
transportbolag samt hälsorelate-
rade tjänster och företag. Däre-
mot inkluderas ej Policía Nacional 
(091) och Guardia Civil (062) som 
fortsätter att vara betalnummer. 
Larmnumret 112 är dock gratis 
sedan flera år tillbaka.

Kostnaden för samtalen till 901 
och 902 ligger på mellan 12 och 40 
cent per minut från en fast telefon 
och överstiger 48 cent från en del 
mobiloperatörer. Till det kommer 
att det är vanligt med långa vän-
tetider och att samtalen kopplas 
mellan olika avdelningar, vilket 
gör det ännu dyrare.

BEtALnUMMEr för  
kUnDtjänSt förBjUDS
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tELEfOnLInjErnA 901 OCh 902 MED ExtrA höGA AvGIftEr för kOnSUMEntErnA, förBjUDS EnLIGt En ny 
LAGänDrInG.

deklaraTiOner - TesTaMenTen - OMregisTrering av fOrdOn
dessi rOgner

Tel: 640 840 568, 072 558 7797
e-post: info@drconsulting.se – Hemsida: www.drconsulting.se

sPeCialiserad PÅ fasTigHeTsaffÄrer OCH arvsÄrenden

Hjälp och vägledning i den spanska byråkratin

rOgners advisOrs 2017 - Cif: B932664241
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Företag får inte säga upp per-
sonal som inte vill vaccinera sig 
mot Covid-19. Enligt juridiska 
experter saknas stöd i lagen för 
en uppsägning. De menar att 
de anställdas rätt till integritet 
skyddar dem från att informera 
arbetsgivaren om huruvida de 
vaccinerats eller ej.

Efterhand som vaccineringen i 
Spanien avancerar väcks många 
frågetecken, inte minst på ar-
betsmarknaden. Än så länge har 
endast personer på äldreboenden 
samt personalen där vaccinerats. 
Inom några månader kommer 
dock även den arbetsföra be-
folkningen att börja vaccineras. 
Regeringen har beslutat att vacci-
nationen ska vara frivillig. Men en 
av de frågor som väckts de senaste 
månaderna, är om ett företag kan 
tvinga sina anställda att vaccine-

ras och om de har rätt att sparka 
de som vägrar. 

Enligt en artikel i El Español den 
8 januari, skulle en arbetsgivare 
i teorin kunna sparka en person 
som vägrar vaccinera sig. Företaget 
måste dock inkludera kravet på 

vaccinering i sin plan för förebyg-
gande av arbetsskador. 

Enligt en artikel i tidningen El 
Diario några dagar senare, är svaret 
dock nej. Frågan om vaccination 
faller inom området för personens 
eget val och rätt till integritet. En 

anställd är inte skyldig att lämna ut 
medicinska uppgifter till sin arbets-
givare och följaktligen inte heller 
om hen vaccinerats eller ej. Det 
uppger experter på arbetsrätt som 
konsulterats av tidningen. Eftersom 
vaccinationen är frivillig, kan ingen 
tvingas till det och därmed heller 
inte utsättas för repressalier.

Det återstår att se hur stor andel 
av befolkningen som väljer att inte 
vaccinera sig, när det är dags. De 
aktuella uppgifterna indikerar att 
i takt med att vaccinen utvecklats, 
godkänts av myndigheterna och in-
jicering av befolkningen inletts, har 
även graden av motstånd minskat. 
Enligt CIS:s (Centrum för sociologis-
ka studier) enkät i november var 47 
procent av spanjorerna skeptiska till 
att vaccinera sig. En månad senare 
hade siffran sjunkit till 27 procent.

TexT: Carin OsvaldsOn

företagsNytt

Flygbolaget Norwegian har drab-
bats hårt av pandemin och har 
enligt ett pressmeddelande 14 
januari, beslutat att helt överge 
långflygningarna. bolagets 
långdistansbas i barcelona läggs 
därmed ned. Det koncentrerar 
sig istället på ett europeisk linje-
nät utan långflygningar. 

Norwegians styrelse har presenterat 
bolagets nya affärsplan baserad på 
en enklare bolagsstruktur och ett 
europeiskt linjenät utan långdistans. 
Planen uppges lägga grunden för ett 
starkare och mer konkurrenskraftigt 
företag som ska attrahera investe-
rare och förbättra erbjudandet till 
kunderna. Det innebär att flygnin-
garna mellan Norden och Spanien 
återupptas efter att ha legat nere helt 
i flera månader.

Basen på flygplatsen El Prat 
i Barcelona stängs dock vilket 
drabbar 485 anställda. Norwegian 
har enligt tidningen El País totalt 
1.285 anställda i Spanien. Bolaget 

försäkrar att medeldistansbaserna 
kommer att finnas kvar.

Den nya affärsplanen baseras på 
ett europeiskt kortdistanslinjenät 
med inrikesresor i Norge, Norden 
samt Europa. Planen är cirka 50 

flygplan i drift på dessa marknader 
under 2021 och successivt öka till 
cirka 70 flygplan under 2022. 

Vidare ska Norwegian minska 
skulden till cirka 20 miljarder 
norska kronor och ta in fyra till fem 

miljarder norska kronor i friskt 
kapital genom en kombination av 
nyemission till befintliga aktieä-
gare, en riktad nyemission till nya 
aktieägare och andra former för 
eget kapital. Norwegian har även 
återupptagit dialogen med den 
norska regeringen om möjligt stat-
ligt deltagande baserat på den nya 
affärsplanen.

PANDEMiN hAr hAFT  stora 
konsekvenser för hela flygbran-
schen. Reserestriktioner har haft 
en dramatisk påverkan på efterfrå-
gan, särskilt på långdistansresor. 
Norwegians hela Dreamlinerflotta 
har varit parkerad sedan mars 
2020 och det finns en stor osäker-
het kring efterfrågan på långdis-
tanslinjer framöver. Med sådana 
förutsättningar uppges Norwe-
gians långdistansverksamhet inte 
vara hållbar och bolaget har därför 
beslutat att avveckla den.

TexT: Carin OsvaldsOn
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norwegian lägger ned el prat
Stora nedskärningar hos flygbolaget går ut över långdistansbasen i Barcelona.

AnStäLLDA hAr rätt Att väGrA vACCIn

ävEn OM DEt förEkOMMEr En DEL MOtStrIDIGA UppGIftEr, tyDEr DEt MEStA på Att ArBEtSGIvArE IntE kAn 
krävA InfOrMAtIOn Av SInA AnStäLLDA GäLLAnDE vACCInErInG.
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nOrWEGIAnS AMBItIOn är Att hA OMkrInG 50 fLyGpLAn I DrIft UnDEr 2021.  DEt håLLEr IntE för Att Upp-
rätthåLLA LånGDIStAnSBASEn I BArCELOnA.
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beatriz lópez och Annette Aalto 
erbjuder i vår tvåveckorsbe-
handlingar i Nerja för svenskar 
med alkohol- eller substansbe-
roende. Tillsammans har de över 
25 års erfarenhet inom beroen-
debehandling. "Många använder 
alkohol och andra substanser 
för att döva smärta och lindra 
stress, men även för att sätta 
”guldkant” på tillvaron. Nu i co-
vidtider har känslor av ensamhet 
gjort att en del tagit till alkoho-
len som tröst", säger Annette.

Beatriz är halvspanjorska och An-
nette har bott i Spanien i 20 år. De 
lärde känna varandra i Málaga för 
35 år sedan. Beatriz har jobbat som 
konsult på ett flertal behandlings-
hem i Sverige, däribland Myggebo i 
Stockholm med My Skarsgård. An-
nette är nyutbildad tolvstegstera-
peut med KBT-inriktning och har 
senast jobbat på Camino Recovery 
i Vélez-Málaga. 

De har länge velat göra något 
tillsammans på Costa del Sol och 
var redo att dra igång i maj förra 
året. Pandemin kom i vägen men 
nu gör de ett nytt försök. 

– Normalt är en behandling på 
minst en månad, förklarar An-
nette och poängterar att intensiv-
behandlingarna främst riktar sig 
till personer som har ett beroende 
och är socialt etablerade. Det vill 
säga de som känner att de dricker 
för mycket, men fortfarande är re-
lativt välfungerande. Efter de för-
sta två veckorna är det meningen 
att behandlingen ska fortsätta via 
Zoom, tillsammans med samma 
grupp. 

TANkEN är  att deltagarna i en 
skön och vacker miljö ska kunna 
släppa alla andra måsten och ägna 
sig helt åt sitt tillfrisknande. Be-
handlingen bygger på ett holistiskt 
perspektiv och förutom föreläs-
ningar, gruppterapi och enskilda 

samtal planerar Bea och Annette 
för vandringar, yoga, meditation 
och god mat. Behandlingen hålls 
på Villa Sunshine, som ligger en bit 
upp i bergen men ändå inte långt 
från Nerja. 

– Det uppstår stor intimitet och 
händer mycket när man befinner 

sig i en grupp som påbörjar be-
handlingen tillsammans, säger An-
nette. Det är magiskt att se vilken 
fin och varm process som uppstår 
och hjälper till i läkandet. 

TexT: Carin OsvaldssOn
malagarecovery.com I

IntEnSIvBEhAnDLInG Av BErOEnDE

AnnEttE AALtO OCh BEAtrIz LópEz kOMMEr Att OrDnA BEhAnDLInG för ALkOhOL- ELLEr SUBStAnSBErOEnDE I 
nErjA UnDEr vårEn.

Ny verksamhet på svenska med bas i Nerja.

Tröttnat på bankernas utveckling 
mot minskad närvaro och service?
Vi tror på tillgänglighet och 
personlig kapitalförvaltning!

lokal närvaro på Solkusten under många år borgar 
för goda samarbeten med våra kunder och har gett oss 
en stabil plattform att verka utifrån. Fundament som vår 
verksamhet vilar på är:

◉ Personlig förvaltning
◉ Våra förvaltares långa erfarenhet
◉ Stabila och resursstarka huvudägare
◉ Vår tro på kvalitetsbolag

Välkommen till ett personligt möte.

stig jogsten

+46 70 899 27 37
stig.jogsten@humlekapital.se
www.humlekapital.se

Humle Förmögenhetsförvaltning
– del av Söderberg & Partners Wealth Management AB
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AvtAL för 
tryGGArE 
hUSköp
MiMove har tecknat ett avtal 
med det svenska besiktnings-
företaget Enspecta för att 
erbjuda kunderna en säkrare 
investering. 
"om du ska köpa ett hem i 
ett annat land, med en annan 
kultur och spenderar en stor 
del av dina livsbesparingar, då 
är det grundläggande att ef-
terfråga en fastighetsinspek-
tion", säger Marcus surtén VD 
på MiMove.

Enspecta siktar på att expandera 
utanför Sverige och den spanska 
internationella marknaden är 
deras första steg. Målet är att 
trygga och öka värdet för fastig-
hetsköparna.

– Enspecta står för pedagogik, 
trygghet och kunskap. Kunden får 
inte bara en besiktning utan ut-
bildning om huset och hur det ska 
tas om hand i framtiden, säger 
Jonas Persson, VD på Enspecta.

Den svenskägda fastighetspor-
talen MiMove börjar marknads-
föra Enspectas tjänster under 
januari och företagets VD Marcus 
Surtén ser stora fördelar för den 
spanska marknaden.

– MiMove har redan från bör-
jan försökt öka tillförlitligheten 
och erbjuda garantier till husä-
gare i Spanien. Med Enspecta 
som partner tar vi ytterligare ett 
steg för att erbjuda en än större 
trygghet för köparna.

ENsPECTA hAr rEDAN  eta-
blerat sig i Spanien, hittat lokala 
partners och bildat ett dotterbo-
lag för att hantera förfrågningar.

– Vi vill att alla köpare vet att 
de inte bara hittat sitt drömhem 
i solen utan att detta drömhem 
också har inspekteras av ett 
professionellt företag, avslutar 
Marcus Surtén.

Den nya svenska korttidsskolan 
svenska skolan banús har pan-
demin till trots fått en mycket 
positiv start, med i perioder 
maximalt möjliga antal elever.

Det kan förefalla som ytterst dålig 
timing att starta en korttidsskola 
för resande familjer hösten 2020, 
men Svenska Skolan Banús har 
vänt prövningarna till framgång. 
Kanske gör bland annat den be-
gränsande elevskaran att föräldrar 
känner sig tryggare med att ha sina 
barn där i coronatider. 

– Pandemin har nog gynnat oss 

indirekt. Många har insett att de 
kan sköta sitt arbete på distans, 
vilket lockat fler att pröva på att 
bo på kusten, berättar skolans 
direktör AnnaKarin Lundqvist till 
Sydkusten. 

sEDAN årsskiFTET  har skolan 
mestadels haft fullt, med upp till 14 
elever samtidigt. I snitt stannar de 
3-4 veckor, i anläggningen som är 
inrymd i Manolo Santana Raquets 
Club, vid Istánvägen. 

Ansvarig för den pedagogiska 
verksamheten är läraren Ulrica 
Hill och det är oftast två vuxna 

samtidigt i klassrummet. En ny 
resurs på skolan är den tidigare 
rektorn på Svenska Skolan i Mar-
bella, Annika Scharnke. 

Samtliga bär munskydd om sä-
kerhetsavstånd inte kan hållas och 
följer andra säkerhetsnormer, för 
att undvika smittspridning. Många 
av aktiviteterna sker bland annat 
utomhus. 

skolAN hAr TAgiT FrAM  ett 
särskilt protokoll, som inkluderar 
att eleverna stannar hemma om 
de eller någon i deras familj visar 
minsta symptom som kan skyllas 
Covid-19. I skolan undviks bruk av 
mobiler eller smartwatches. 

Svenska skolan Banus Korttid 
erbjuder också en idrottsprofil, 
som ligger i direkt anslutning till 
skoldagens slut, tre dagar i veckan. 
I nuläget går det att välja mellan 
tennis och padel. 

– Från vecka 8 utökar vi Idrotts-
profilen till alla dagar i veckan. Vi 
kommer lägga till taekwondo och 
från vecka 14 kommer även sim-
ning finnas som tillval, poängterar 
Lundqvist. 

TexT: MaTs BjörkMan

En SkOLA för pAnDEMItIDEr

kOrttIDSSkOLAn I MArBELLA hAr UnDEr LånGA pErIODEr hAft fULLt, MED Upp tILL 14 ELEvEr SAMtIDIGt. Ett OMfAttAnDE prOtOkOLL SOM BLAnD AnnAt InkLUDErAr 
MUnSkyDD, BIDrAr tILL Att MInSkA rISkEn för SMIttSprIDnInG.

Nya korttidsskolan har snabbt fått fullt med elever.

www.svenskaskolanbanus.com  Iwww.sydkusten.es/tv/21001
ELEvErnA på SvEnSkA SkOLAn BAnúS StUDErAr I IDrOttSAnLäGGnInGEn MAnOLO SAntAnA rAqUEtS CLUB, 
Där DE kAn kOMBInErA SkOLDAGEn MED Ett SpOrtprOGrAM.

företagsNytt

www.mimove.com  I
enspecta.se  I
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Sydkusten har ett unikt multi-
mediarkiv från Spanien, som vi vill 
dela med oss av. Meningen är dess-
utom att de som går med i gruppen 
själva ska bidraga med person-
liga alster, tips och anekdoter. På 
endast ett par veckor har gruppen 
fått mer än 4.000 medlemmar, som 
dagligen delar med sig av fina foton 
och videos. 

Syftet med ”Mitt Spanien” är att 
förmedla feelgood. Därför måste 
man ansöka om att få gå med för att 

interagera. Alla negativa inlägg och 
diskussioner raderas och de som ej 
respekterar gruppreglerna utesluts. 
Gruppen fungerar som en oas, i 
kontrast mot många andra grup-
per och sidor på sociala nätverk där 
debatten ofta är infekterad. 

Välkommen att njuta av Spanien 
i positiv andra, du också. Sök upp 
gruppen ”Mitt Spanien” på Face-
book och ansök om att få gå med!

TexT: MaTs BjörkMan

spanien i positiv anda

30+ års erfarenhet av den lokala               
        

bostadsmarknaden i Marbella

& Nueva Andalucia.

www.wasarealestate.com
952 81 88 75

Avda.Manolete, Casaño Local B5-6, Nueva Andalucia

Efter 30+ års lokal etablering och tillit finns vi kvar även 
efter denna svåra period, för alla och ser fram mot att 

hjälpa dig med din bostadsdröm i Marbella - Välkommen!

I "MItt SpAnIEn" 
kAn MAn njUtA 
Av SItt fAvOrIt-
LAnD, ävEn OM 
MAn jUSt nU IntE 
vIStAS Där.

Coronapandemin hindrar sedan åtskilliga månader många nordbor 
från att besöka sitt älsklingsland. Trots påbörjat vaccineringspro-
gram känns den nya normaliteten ännu avlägsen och därför har 
sydkusten sjösatt Facebookgruppen ”Mitt spanien”, för att alla ska 
kunna njuta åtminstone virtuellt av det bästa av spanien, genom 
bilder, videos och kommentarer.

Rådgivning i Spanien med svensk mentalitet

www.mgconsulting.es 
info@mgconsulting.es

+34 952 609 009

Málaga 
MaRbella

StockholM

Svensk biluthyrning med allt inkluderat i priset
          
xtra rabatt för medlemmar i                           
(Gäller biluthyrning och flygplatsparkering.) Gå in på: www.sydkusten.es/club/brunos

www.BrunosCar.com

inga dolda extra 
kostnader vid 

avhämtning!
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marbella växer mest
Förra året ökade befolkningen i 
Marbella med 2,96 procent. Vid 
årsskiftet hade kommunen 147.633 
mantalsskrivna invånare, mot 
143.386 i inledningen av året. Där-
med har Marbella förvandlats till 
den sjunde kommunen i Andalu-
sien befolkningsmässigt, efter Se-
villa (691.395), Málaga (578.460), 
Córdoba (326.039), Granada 
(233.648), Jerez (213.105) och 
Almería (201.322).  Av de mest be-
bodda kommunerna var Marbella 
den som noterade den största 
befolkningsökningen under 2020.

trafikplats sNart klar
Ombyggnaden av trafikplatsen vid 
kustvägen A-7 i höjd med Arroyo 
de la Miel uppges nu vara inne i 
sin slutfas. Några körfält kommer 
att reduceras fram till 15 mars, på 
grund av asfalteringsarbete. Enligt 
Diario Sur ska dock de arbeten 
som mest inskränker på trafiken 
genomföras nattetid på helgerna. 
Det rör sig om ett av de mest ef-
terlängtade infrastrukturarbetena 
på kusten.

förarlös buss
Málagas och faktiskt Europas 
första elektriska och automatiska 
buss i normal storlek för 70 passa-
gerare har börjat testköras gratis. 
Testkörningen kommer pågå 
under en månad. Turen går mellan 
kryssningsterminalen, La Mala-
gueta, Paseo del Parque, centrum 
och tillbaka, tisdag till lördag mel-
lan klockan 10 och 14. Trots att det 
inte behövs rent tekniskt, kommer 
bussen att ha en förare.  

kyrkogård i kris
Spaniens äldsta 
protestantiska 
kyrkogård kom-
mer tills vidare 
endast att kunna 
hålla öppet på 
helgerna. Stiftelsen 
som driver den Engelska kyrko-
gården i Málaga har annonserat 
stängningen under vardagar, på 
grund av ekonomiska svårigheter, 
som förvärrats av coronapan-
demin. Stiftelsen erhåller endast 
15.000 euro om året av Málaga 
stad som offentligt stöd och är i 
övrigt helt beroende av besöksin-
täkter och bidrag.

kyrkOGårDEn.

Costa del sol

fLErA SvEnSkAr GrIpnA vID 
StOr pOLISAktIOn I MArBELLA

pOLISEnS SärSkILDA rOtEL för EkOnOMISk BrOttSLIGhEt UDEf GEnOMförDE 9 fEBrUArI En rAnnSAkAn I LArS BrOBErGS kOntOr på CEntrO pLAzA, I nUEvA 
AnDALUCíA.
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Ett dussintal personer, däribland 
flera svenskar, har blivit föremål 
för en omfattande polisaktion 
på västra Costa del sol, i samar-
bete med svenska myndigheter. 
Ett av tillslagen skedde 9 fe-
bruari i en företagslokal i Nueva 
Andalucía, tillhörande fastig-
hetsmäklaren lars broberg, gift 
med Marbellas borgmästare 
Ángeles Muñoz (PP).

Polisaktionen fick stor uppmärk-
samhet i spanska medier. Utred-
ningen är sekretessbelagd, men 
uppges omfatta dels ekonomisk 
brottslighet och dels narkotika-
brott. En av Lars Brobergs söner 
från ett tidigare äktenskap upp-
ges vara efterlyst. Själv kallades 
borgmästarens make att bevittna 
genomsökningen av hans kontor, 
där två datorer och dokument 
beslagtogs.

Enligt källor som Sydkusten 
talat med skulle genomsökningen 

ha pågått under cirka två timmar 
och Lars Broberg ska sedan ha 
förts till polisstationen i Marbella, 
där han fått underteckna en för-
bindelse om att finnas tillgänglig. 
I övrigt ska inga andra villkorliga 
frihetsberövande åtgärder ha 
vidtagits. 

Broberg har enligt källan ej heller 
förhörts och var tillbaka hemma 
redan till lunch. Han har drivit 
bygg- och mäklarfirma i Marbella 
sedan början av 1980-talet och har 
två vuxna barn med nuvarande 
borgmästaren från Partido Popular, 
Ángeles Muñoz, som även är senats-
ledamot. 

Tidningen La Opinión de Málaga 
skriver att polisen genomfört tio 
olika tillslag i både Marbella och Es-
tepona, fem av dem i bostäder, och 
fem hos företag, ett av dem en advo-
katbyrå. Det är till en början oklart 
om polisaktionen har någon rela-
tion till detta.Tillslaget leddes av po-
lisens särskilda rotel för ekonomisk 
brottslighet UDEF, från Madrid. Det 
ska i sin tur ha beordrats av federala 
domstolen Audiencia Nacional, 
som leder utredningen i samarbete 
med svenska polisens nationella 
ledningsenhet NOA.

Minst nio personer uppges ha 
gripits, flera av dem svenska företa-
gare på Costa del Sol. En ska också 
vara lokalpolis i Marbella och tidi-
gare livvakt till borgmästaren.

Marbellas borgmästare Ángeles 
Muñoz försvarar sin svenske make 
Lars Broberg och antyder mot bak-
grund av nyheterna om polistillsla-
get i veckan att det finns en del som 
vill skada Marbellas anseende.

Borgmästarens svenske make en av de granskade.

Utredningen är 
sekretessbelagd, 

men uppges om-
fatta dels ekonomisk 
brottslighet och dels 
narkotikabrott.
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viker sig om plusvalía
Mijas kommun återbetalar mer-
värdesskatten, så kallad plusvalía, 
till en brittisk medborgare som 
sålde sin bostad med förlust. 
Det är första gången det sker på 
frivillig väg och därmed undviks 
rättegång. Författningsdomstolen 
fann i ett prejudicerande fall 2017 
att kommunernas automatiska 
höjning av fastighetsvärdet år 
efter år är grundlagsvidrig. 

färre flyktiNgar
Under 2020 har antalet omhän-
dertagna migranter vid Málaga-
kusten varit mindre än hälften, 
jämfört med året före. Fram till 
mitten av december hade reger-
ingsdelegationen i Málagapro-
vinsen registrerat ankomsten av 
936 migranter. Siffran under 2019 
var på 2.150. Enligt regeringens 
delegat i Málagaprovinsen Téofilo 
Ruiz Municio har en majoritet av 
de anländande för avsikt att ta sig 
vidare till andra EU-länder.

skyskrapaN blir lägre
Höjden på det framtida lyxhotellet 
Torre del Puerto, i Málagas hamn, 
minskas med 20 meter till 116,62 
meter och antalet våningar blir 
27, istället för 35. Höjden på det 
planerade projektet i låg ursprung-
ligen på 135 meter, men minskas nu 
för att bättre anpassas till planen 
för hamnen i stort. Andra ändringar 
av projektet som presenterats i 
december är att takterrassen kom-
mer att bli en utsiktsplats öppen 
för allmänheten, samt att hotellets 
auditorium blir dubbelt så stort 
som i den ursprungliga planen. 

huNdshelter i Nöd
Marbellas djur-
skyddsförening 
Triple A lanserar 
en kampanj på 
sociala me-
dier och vädjar 
om bidrag till sin verksamhet, som 
drabbats hårt ekonomiskt av pan-
demin. Föreningens kostnader är 
desamma, men intäkterna har fallit 
drastiskt på grund av alla de välgö-
renhetsevenemang som tvingats 
ställas in det senaste året. Triple A 
har i dagsläget hand om 400 djur. 
De får inte bara mat och tak över 
huvudet, utan många är även i be-
hov av mediciner och veterinärvård. 

rESCUEhUnD.

Det nybyggda sjukhuset i 
Estepona har med brådskande 
verkan fått ta hand om patien-
ter med Covid-19, som flyttats 
från sjukhuset Costa del sol i 
Marbella.

Det rör sig om personer som be-
finner sig i ett stabilt tillstånd och 
inte är i behov av intensivvård. 
De första patienterna började an-
lända på morgonen 2 februari i ett 
flertal ambulanser. Detta innebär 
dock inte att sjukhuset är öppet 
för allmänheten. Något som myn-
digheterna vid flera tillfällen de 
senaste veckorna uppgivit skulle 
vara ”nära förestående”. Förutom 
till Estepona har patienter från 
sjukhuset Costa del Sol även flyt-
tats till specialistsjukhuset Chare 
i Benalmádena.

Vårdorganisationer kritiserar 
regionalstyrets beslut att använda 
sjukhuset i Estepona innan det 
öppnat officiellt. De menar att 
det alltid finns en risk att covid-

patienter blir sämre igen och då 
finns inga möjligheter att ge dem 
den vård de behöver i Estepona. 

sJukhusET CosTA DEl sol 
i Marbella har i slutet av ja-
nuari varit nära kollaps. Enligt 
vårdpersonalen var situationen 
dramatisk, som att befinna sig i 

en krigszon och det uppgavs inte 
finnas plats för en enda säng till. 

Ytterligare ett problem som 
uppstått är att Esteponabor bör-
jat bege sig till det nya sjukhuset 
för att få träffa en läkare. Då det 
inte är öppet för allmänheten har 
de avvisats därifrån av säkerhets-
vakterna.

nytt LöftE OM UtByGGnAD
regionalstyret i Andalusien 
startar upphandlingen för 
utbyggnaden av sjukhuset i 
Marbella till en kostnad av 75 
miljoner euro. regionalpresi-
denten Juanma Moreno medde-
lade 8 februari att blockeringen 
av arbetet, som rått i tio år, nu 
bryts.

Utbyggnaden, som även inkluderar 
en totalrenovering av de befintliga 
lokalerna, beräknas ta två år. Mo-
renos uttalande gjordes i samband 
med att han medverkade vid in-
vigningen av sjukhuset i Estepona. 
Den nya anläggningen kommer 
dock tills vidare endast vara opera-

tiv för covidpatienter som flyttats 
från Marbella.

– Jag har givit instruktioner om 
att blockeringen ska brytas omedel-
bart, för att återuppta utbyggnaden 

av Costa del Sol-sjukhuset, citeras 
Moreno i tidningen Diario Sur.

Budgeten uppgår till 75 miljo-
ner euro, en summa som inte bara 
inkluderar den nya sjukhusbygg-
naden utan även en förbättring av 
nuvarande installationer. Sjukhu-
set uppges i dagsläget befinna sig 
på gränsen till vad dess kapacitet 
klarar av. Geografiskt täcker det ett 
område med nära en halv miljon 
invånare.

– Vi ska omvandla sjukhuset 
till ett center i nivå med det 21:a 
århundradet, säger Moreno. Det är 
viktigt inte minst med tanke på den 
befolkningsökning som skett, spe-
ciellt vad gäller utländska bofasta.

OMtvIStAD StArt Av EStEpOnASjUkhUSEt
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Den andalusiska regionaldom-
stolen TSJA häver till 90 procent 
ogiltigförklaringen av Torremoli-
nos stadsplan. Det gäller dock inte 
för marken där Andalusiens största 

nöjescenter skulle byggas.
Kommunens byggråd Maribel 

Tocón (PSOE), skyller den tillfäl-
liga annulleringen på ett kommer-
siellt krig som gått ut över befolk-

ningen i allmänhet. Hon hänvisar 
till att Salsa Inmobiliaria som, 
anmält projektet med nöjescen-
tret, är direkta konkurrenter till 
promotorn Intu. 

tOrrEMOLInOS StADSpLAn AktIvErAD IGEn
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UtByGGADEn Av SjUkhUSEt COStA DEL SOL hAr Stått 
StILL I tIO år.

AnDALUSIEnS rEGIOnALprESIDEnt jUAn MAnUEL MOrEnO BOnILLA OCh EStEpOnAS BOrGMäStArE jOSé MAríA 
GArCíA UrBAnO frAMför kOMMUnEnS nyA SjUkhUS I SEptEMBEr 2020. 
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vårdceNtral på gåNg
Den nya vårdcentralen i San Pedro 
Alcántara uppges vara klar till 70 
procent. Enligt det andalusiska 
presidentrådet Elías Bendodo, 
som nyligen besökt bygget, ska 
den kunna invigas i början av andra 
halvåret. De nya installationerna 
innebär att de befintliga lokalerna 
multiplicerar sin kapacitet med 
sex. Den nuvarande vårdcentralen 
kommer fortsatt att hållas öppen 
och ska omvandlas till ett center 
med bland annat akutmottagning 
och röntgenavdelning.

aNläggNiNg avvecklas
Semesterkomplexet Club La 
Costa i Mijas går i likvidation på 
grund av en dubbel ekonomisk 
kris, orsakad av både Covid-19 och 
Brexit. Konkursen drabbar sju olika 
handelsbolag. Club la Costa World 
har aviserat om likvidation, efter 
att både pandemin och Brexit för-
satt den historiska anläggningen i 
en komplicerad situation. Bolagen 
som dras med av fallet ligger på 
Costa del Sol, i Storbritannien 
samt på Tenerife och rör under-
håll, restauranger, försäljning och 
marknadsföring. 

måNga brukar gratisbuss
Hela 85 procent av de resenärer 
som nyttjade Marbellas lokalbus-
sar förra året gjorde det gratis 
med sitt kommunala kort. Buss- 
kortet som gör det möjligt för 
mantalsskrivna i Marbella att fär-
das gratis har blivit en stor succé. 
Det infördes 2019 och kom då att 
brukas av 69 procent av alla re-
senärer. Den siffran har det andra 
året stigit till 85 procent, efter att 
65 476 personer sett till att erhålla 
gratiskortet.

kampaNj för iNskrivNiNg
Provinsstyrelsen i Málaga satsar 
på att få fler utlänningar att skriva 
sig i sin kommun på Costa del Sol 
och lockar med flera olika fördelar. 
Under parollen “Level Up. Register 
and enjoy Málaga 100%” upp-
manar provinsstyrelsen bosatta 
utlänningar att hjälpa till att höja 
servicenivån i sin kommun. Det rör 
sig enligt beräkningarna om mer än 
63.000 personer som bor på Costa 
del Sol, men som inte registrerat 
sig. Kampanjen syns både i sociala 
och traditionella medier.

Costa del sol

befolKningsöKningen 
störst vid Kustbandet
kustkommunerna på Costa del 
sol står för 98 procent av be-
folkningstillväxten i Málagapro-
vinsen det senaste decenniet. 
Den enda orten på kusten som 
inte växer är Nerja.

Málagaprovinsen har vuxit med 
mer än 76.000 invånare de senaste 
tio åren. Enligt statistikmyndighe-
ten INE:s prognoser blir tillväxten 
ytterligare 128.000 personer de 

kommande 15 åren. Av totalt 103 
kommuner i provinsen, upplever 
68 en kontinuerlig minskning av 
antalet invånare medan 14 kust-
kommuner tar emot i princip alla 
nya invånare.

DEN DEMogrAFiskA  vitaliteten 
i Málaga sticker ut, inte bara i jäm-
förelse med landets norra regioner, 
utan även med övriga andalusiska 
provinser. Utmaningen i Málaga 

är dock en obalans med en alltmer 
överbefolkad kust, med en koncen-
tration på 77 procent av provinsens 
invånare, samtidigt som inlands-
kommunerna förlorar invånare.

Av 76.000 nya invånare mel-
lan 2010 och 2020, har alltså 98 
procent installerat sig i någon av de 
14 kustkommunerna. De orter som 
vuxit mest är Marbella, Fuengirola, 
Málaga stad, Mijas och Rincón de 
la Victoria. 

Den generella trenden är att 
pandemin har stabiliserat alter-
nativt sänkt huspriserna. i de 
större orterna i Málagaprovin-
sen fortsatte dock bostäderna 
att öka i värde 2020.

I de större tätorterna registreras 
en ökning av huspriserna med i 
snitt 2,3 procent. Det visar en rap-
port från det kommunala miljöob-
servatoriet OMAU i Málaga. I Es-
tepona, Marbella och Málaga stad 
ligger ökningen till och med något 
över det. I den förstnämnda gick 
priserna under fjolåret upp med 
sex procent. Det skriver tidningen 
La Opinión de Málaga.

Enligt OMAU:s rapport har 
Málaga stad och Marbella de mest 
stabila fastighetsmarknaderna 
och det är även där som investe-

ringar i fastigheter har den största 
lönsamheten. Därför uppges dessa 
marknader vara mindre sårbara än 
andra kommuner som har en an-
nan typ av efterfrågan.

Det gäller exempelvis de inre 
delarna av provinsen som däremot 
upplevt en prisnedgång på mellan 

två och fyra procent, däribland 
Alhaurín de la Torre, Campil-
los och Archidona. Men även i 
flera kustkommuner har priserna 
sjunkit något, mellan 0,6 och två 
procent i exempelvis Torremoli-
nos, Benalmádena, Torrox, Rincón 
de la Victoria och Vélez Málaga.

hUSprISEr BEStår I MáLAGA OCh MArBELLA
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MArBELLA (BILDEn) OCh MáLAGA StAD AnGES Av OMAU SOM DE MInSt SårBArA fAStIGhEtSMArknADErnA I 
prOvInSEn. 

la Cueva de Nerja har ansökt 
om totalt 1,3 miljoner euro i 
statliga lån för att kunna stå 
emot den pågående krisen.

Grottan, som är Nerjas mest väl-
besökta sevärdhet, är för närva-
rande stängd på grund av rådande 
restriktioner och de ekonomiska 
konsekvenser dessa för med 
sig. Den stängde 21 januari och 

öppnar igen tidigast 15 februari. 
Under 2020 hade grottan 140.000 
besökare, jämfört med 410.000 
året före. Innevarande år har inte 
heller börjat bra med tanke på de 
perimeterkarantäner som gäller i 
Andalusien, med anledning av den 
kraftiga smittspridningen.

Den svåra ekonomiska situatio-
nen har tvingat stiftelsen som dri-
ver grottan att så här långt ansöka 

om tre olika stödlån, så kallade 
ICO-lån, till ett totalt belopp av 1,3 
miljoner euro. Detta för att kunna 
betala sina omkring 30 anställda, 
avbetalningar på lån till leverantö-
rer samt övriga kostnader.

Chefen för stiftelsen, Chema 
Domínguez väljer att trots allt vara 
optimistisk och hoppas att grottan 
från april, maj åter ska kunna ta 
emot ett större flöde av besökare.

nErjAGrOttAn LIDEr MILjOnSkULDEr
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Svenska testamenten utomlands
Trots att både Sverige och Spanien är med i EU så finns det flera saker att ha i åtanke när ett testamente ska gälla i båda 
länderna. Olika rättssystem och krav betyder att du behöver tänka till en extra gång när du ska skriva ditt testamente. 
Därför går vi på Familjens Jurist här igenom det viktigaste du behöver veta om svenska testamenten i Spanien och EU.

Telefon / 0771 - 771 070    Webb / familjensjurist.se    E-post / utland@familjensjurist.se 

Vi hjälper dig 

Gör du rätt från början undviker du problem som kan vara svåra att 
lösa om det oförutsedda händer. Vår utlandsenhet är 
specialister på familje- och privaträtt och kan hjälpa till att 
juridiskt förbereda dig på bästa sätt. 

Svenska testamenten som uppfyller svenska formkrav enligt svensk 
lag är giltiga i Spanien och vice versa. Men Spanien har andra rättssys-
tem inom civilrätt jämfört med Sverige, och i flera spanska regioner 
finns det egna krav som måste uppfyllas för att testamentet ska vara 
giltigt. Exempelvis är det vanligt att man i Sverige upprättar ett inbör-
des testamente, men i de flesta spanska regioner godtas inte dessa. 

Olika krav
Varje testamente behöver uppfylla vissa krav (som varierar mellan  
regionerna) för att det ska gälla vid dödsfall. Testamenten som upp-
rättats på egen hand i Sverige är giltiga utan vidare formaliteter. Men i 
Spanien behöver egenskrivna testamenten lämnas in hos en Notarius 
Publicus i Spanien inom 5 år efter dödsfallet.

Olika tillvägagångsätt
I Sverige kan en jurist upprätta ett testamente som sedan under-
tecknas av testatorn. Det enda kravet är att testatorn undertecknar 
testamentet inför två ojäviga vittnen som också undertecknar det. Men 
i Spanien krävs ingen bevittning och det är vanligt att Notarius Publicus 
upprättar testamentet och att testatorn får underteckna dokumentet 
inför denne. 

Spanien har ett statligt register för testamenten i Madrid där 
svenska testamenten kan registreras (gäller inte inbördes 
testamenten). 

EU:s arvsförordning bestämmer vilket lands domstolar som får  
besluta om arv, vilket lands lagar som ska gälla, och om arv 
erkänns och verkställs i ett annat EU-land. Arvsförordningen är 
bindande och gäller i alla EU-länder utom Danmark, Storbritannien 
och Irland.

Huvudregeln i förordningen kallas för hemvistprincipen. Kortfattat 
betyder det att om en medborgare i ett EU-land avlider utan  
testamente kommer arvet efter hen att tillämpas och handläggas 
enligt lagen som finns i det land där hen hade sin hemvist vid  
dödsfallet. Hemvist är inte detsamma som folkbokföringsadress. 
Du kan vara folkbokförd i ett EU-land och ha din hemvist i ett annat 
EU-land. Hemvistkravet kan exempelvis vara uppfyllt när du bott i 
ett land i ett antal månader eller år. Hemvist kan också vara där du 
har den starkaste familjeanknytningen.

Ett testamente som upprättas i ett EU-land är giltigt 
i ett annat EU-land. Du behöver inte skriva ett extra 
testamente med samma innehåll som originalet. 

Du kan bara välja att använda lagar i ditt testamente 
från de länder som du är medborgare i. 

Det finns skillnader i lagstiftningen mellan olika 
EU-länder och vissa juridiska begrepp existerar inte  
i vissa av dem. Begreppen kan också ha olika  
betydelse och juridiska konsekvenser beroende  
på land. 

Arvsförordningen gäller inte skattefrågor.  
Medlemsländer i EU har rätt att arvsbeskatta för de 
tillgångar som är belägna inom deras gränser. 

Förordningen är universell och gäller även mot länder 
utanför EU/EES.

TESTAMENTEN I EU - BRA ATT VETA

Per Näsman Ewa-Maria van der Kwast Vanessa Quero 



socialister tviNgades gå
Valenciastyrets hälsovårdsdelegat 
i Torrevieja José Antonio García 
Gómez, liksom borgmästaren i 
Molina de Segura Esther Clavero 
har tvingats lämna sina poster, 
efter att de otillbörligen låtit sig 
vaccineras mot Covid-19. Båda 
gick efter påtryckningar från so-
cialistpartiet PSOE, som krävt noll 
tolerans med de ämbetsposter 
som trängt sig före i vaccinkön. 

akut polisbrist
Underbeman-
ningen av 
lokalpolisen i 
Torrevieja gör att 
det saknas per-
sonal för att kunna 
utföra de kontroller som behövs 
på helgerna av perimeterkarantä-
nen. Det rör sig om ett långvarigt 
problem där statliga förordningar 
hindrar kommunledningen från att 
kunna utöka den nuvarande perso-
nalstyrkan, som består av knappt 
125 lokalpoliser, i ett samhälle med 
86.000 registrerade invånare. 

Costa tropiCal

Costa BlaNCa

sveNska gripeN för råN
Polisen i Almuñécar grep 14 januari 
en svensk kvinna, misstänkt för 
våldsamt rån som ska ha utförts 
i samarbete med hennes pojk-
vän. Både brottet och gripandet 
skedde på Calle Larache, i centrala 
Almuñécar. Kvinnan uppges vara 30 
år gammal och bosatt i kommunen. 
Även hennes pojkvän, 48 år gam-
mal, har gripits av polisen. Tillsam-
mans ska de ha stulit en väska från 
en kvinna, vars plånbok innehöll 750 
euro i kontanter samt bankkort.

straNdboeNde vräkta 
Kommunlednin-
gen i Almuñécar 
har låtit evakuera 
området vid Bar-
ranco Enmedio, 
som under lång tid 
olagligen varit bebott av husbilsä-
gare och campare. Evakueringen 
leddes i mitten av februari av Guar-
dia Civil och lokalpolisen i Almuñé-
car och fick utföras i två omgångar. 
Detta då ockupanter återvände, 
genom att flytta de stenblock som 
hade satts upp för att förhindra att 
fordon nådde området.

BArrAnCO EnMEDIO.

graNadabor fick väNda
Lokalpolisen i Almuñécar har stop-
pat ett flertal icke fastboende som 
försökt ta sig till semesterbostäder 
för att undgå jordskalven i Gra-
nada med omnejd. Almuñécar har 
befunnit sig i perimeterkarantän 
och det var endast tillåtet att ta 
sig in och ut ur kommunen med 
giltiga skäl. Nödläget nämnde inget 
om jordbävningar och lokalpolisen 
upprättade kontroller vid infar-
terna, där ett flertal icke behöriga 
stoppades och beordrats åter-
vända hem.

jagad belgare gripeN
Guardia Civil har gripit en 33-årig 
belgisk man jagad för bland annat 
narkotikabrott, när han färdades på 
en elskooter i Almuñécar. Spansk 
polis hade sökt mannen på kusten 
lyckades spåra honom i en lyxvilla i 
Almuñécar. När han kom ut på en 
elskooter greps mannen utan att 
bjuda på motstånd. Enligt El Ideal 
är 33-åringen efterlyst i Belgien för 
narkotikabrott, vapenhandel och 
annan organiserad brottslighet.

smitthärd kriNg präst
Minst 24 personer, bland dem en 
biskop och nio nunnor, har smittats 
efter att en präst i Orihuela vägrat 
bruka munskydd. Prästen i kyrkan 
Virgen del Camino testades i ja-
nuari positiv för Covid-19. Han hade 
innan vid ett flertal tillfällen an-
mälts av församlingsmedlemmar 
för sin vägran att bära munskydd. 
Tredje veckan i januari testades 
prästen positivt, i samband med 
en smitthärd som upptäcktes på 
församlingshemmet i Alicante där 
han bodde. Där smittades även 
stiftets 84-årige biskop emeritus 
och ytterligare 15 präster. 

rekordvärme i jaNuari
Alicante stad registrerade 28 
januari 29,2 grader. Det var samma 
toppnotering i månaden som 1982 
och det finns inga högre note-
ringar i staden på 150 år. Det var 
ändå inte den högsta noteringen 
i provinsen, då det registrerades 
29,7 grader i Sagunto och 29,5 
grader i Elche.

pOLISStAtIOnEn.

almuñécar åter öppet
LOkALpOLISEn I ALMUñéCAr hAr GEnOMfört En MänGD pErIMEtErkOntrOLLEr UnDEr kArAntänEn I kOM-
MUnEn. 

Perimeterkarantänen i Al-
muñécar hävdes 10 februari, 
efter att smittkurvan i kommu-
nen sjunkit under 500 fall per 
100.000 invånare, de senaste 
två veckorna.

Även om det nu åter blev fritt att 
resa in och ut ur Almuñécar är 
det viktigt att notera att samtliga 
provinser i Andalusien fortsatt 
befinner sig i perimeterkarantän. 
Det innebär att resor till och från 
angränsande Málagaprovinsen 

endast får ske i giltiga undantags-
fall.

Ett flertal andra kommuner i 
Granadaprovinsen har kunnat 
häva perimeterekarantänen, tack 
vare att de lyckats pressa ned 
smittkurvan. Det rör sig om Alicún 
Ortega, Cájar, Caniles, Jayena, 
Lecrín, Trevélez, Villanueva de las 
Torres och Zafarraya. Dessutom 
har andra kommuner kunnat 
öppna alla sina verksamheter igen, 
efter att smittfrekvensen pressats 
ned under tusen fall. www.sydkusten.es/costatropical

www.sydkusten.es/costablanca
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SnABBtåGEt från OrIhUELA 
tILL MADrID InvIGt

järnväGSStAtIOnEn MIGUEL hErnánDEz I OrIhUELA, SOM nU SAMMAnBInDS MED MADrID GEnOM SnABBtåGEt 
AvE.

sedan 1 februari är det nu 
möjligt att resa med tåg från 
orihuela och Elche till Madrid på 
drygt två timmar. 

Det första snabbtåget avgick klock-
an 06.28 från Orihuela och hämtade 
upp även de första passagerarna i 
Elche, tolv minuter senare. Sträc-

kan, som tagit tio år att färdigställa, 
har invigts av regeringschefen 
Pedro Sánchez och näringsminis-
tern Luís Ábalos, tillsammans med 
regionalpresidenten Ximo Puig. 
Inledningsvis kommer det att gå två 
tåg om dagen i vardera riktningen 
och resan tar i genomsnitt två tim-
mar och 22 minuter.
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lokalpoliser dömda
Två lokalpoliser i Mogán har dömts 
till sammanlagt 7,5 års fängelse för 
misshandel och tortyr av en ambu-
lerande försäljare från Senegal. Hän-
delserna inträffade 8 januari 2011 i 
ett köpcenter i Arguineguín. Till saken 
hör att mannen, som hade uppe-
hållstillstånd i Spanien, några dagar 
tidigare hade vittnat mot samma två 
poliser för påstådd misshandel av en 
kusin till honom. Polismännen döms 
förutom till fängelse även till tio års 
tjänsteförbud samt till att ersätta 
offret med nära 45.000 euro. 

tuseNtals koNkurser
Nära 4.000 företag tvingades förra 
året slå igen på Kanarieöarna, på 
grund av coronakrisen. Det rör sig 
främst om småföretag kopplade 
till turistsektorn och som tillsam-
mans motsvarar omkring sex 
procent av den regionala företags-
sektorn. Bland de verksamheter 
som gått omkull finns omkring 
tusen restauranger och drygt 650 
butiker. Relativt sett uppges verk-
samheterna på Fuerteventura ha 
drabbats värst.

BalearerNa

KaNarieöarNa

protester på mallorca
En demonstration mot restriktio-
nerna på Mallorca ledde 22 januari 
till gripandet av en person samt 
identifieringen och varsel om bö-
ter för ett flertal andra. Lokalstyret 
hade godkänt en demonstration 
uteslutande i fordon, men efter 
att omkring 800 bilar påbörjat 
paraden i Palma stad vid elvatiden 
på förmiddagen, samlades runt 
1.000 personer utanför fordonen 
och började skandera slagord mot 
myndigheterna.

grottor tviNgas stäNga
En av Mallorcas 
största turistatt-
raktioner, Cuevas 
del Drach, har 
tvingats tillfäl-
ligt stänga för 
första gången på 
86 år. Det rör sig om ytterligare en 
verksamhet som lyckades stå emot 
inbördeskriget, men som inte klarar 
att hålla igång på grund av corona-
pandemin. Det obefintliga besö-
karantalet har tvingat ledningen att 
tillfälligt permittera samtliga nära 
80 anställda.

CUEvAS DEL DrACh.

biskop brukade gräddfil
Biskopen i Palma de Mallorca 
Sebastià Taltavull är ytterligare en 
inflytelserik person som vaccine-
rats, utan att ingå i någon priori-
tetsgrupp. Taltavull vaccinerades 
5 januari på ett hem i Palma för 
pensionerade präster, trots att 
han varken är pensionerad eller 
resident i hemmet. Han åberopar 
dock att han är ”regelbunden 
brukare” av hemmet. Biskopen har 
bett om ursäkt, men endast för 
”de missförstånd” som avslöjan-
det av hans vaccinering kan ha 
orsakat.

smittade efter vacciN
Minst tolv personer på ålderdoms-
hem på Balearerna uppges ha 
smittats av SARS-CoV-2 efter att 
de fått båda doserna av vaccinet. 
Det rör sig enligt regionalmyndighe-
terna om elva personer på Mallorca 
och en på Ibiza. Myndigheterna 
betonar att vaccinet inte skyddar 
helt från att eventuellt bli smittad, 
men däremot är de eventuella sym-
tomen betydligt lindrigare.

turistsektorN på kNäNa
Få utländska besökare tar sig till 
Kanarieöarna i dagsläget och 
turistsektorn fungerar på ett mini-
mum, på grund av den tredje vågen 
av pandemin. Förhoppningarna 
om att rädda den viktiga vintersä-
songen på öarna har gått helt om 
intet. Antalet flyg från utlandet 
har sjunkit från 2.000 till endast 
315 i veckan och dessa är i genom-
snitt fyllda endast till 25 procent. 
I februari väntades 70 procent 
färre internationella flyg än samma 
månad förra året. Beläggningen på 
hotellen beräknas i dagsläget inte 
överstiga fem procent.

gruNdstött färja
Sammanlagt 59 passagerare och 
17 besättningsmän tvingades 
tillbringa 15 timmar ombord på 
den grundstötta färjan Bantango 
Express, utanför Tenerife. Färjan, en 
katamaran tillhörande Fred Olsen, 
gick 7 januari på grund under infar-
ten till hamnen i Agaete.

www.sydkusten.es/baleares

www.sydkusten.es/canarias

försiKtig nedtrappning  
av restriKtionerna

BArEr OCh rEStAUrAnGEr på BALEArErnA MåStE fOrtSAtt håLLA StänGt, åtMInStOnE tILL 2 MArS.

regionalstyret på balearerna 
har antagit en del lättnader av 
restriktionerna, som trädde i 
kraft 15 februari, även om de 
flesta består minst till 2 mars.

En av de främsta nyheterna är att 
shoppingcentren åter får öppna, 
men endast vardagar och med en 
maximal beläggning av 30 procent 
av sin maximikapacitet. Dessutom 

får parkeringsplatserna endast fyl-
las till hälften.

Publikföreställningar som bio 
och teater tillåts utöka publikanta-
let från 30 till 50 procent och vissa 
idrottsaktiviteter som yoga och pi-
lates kan återupptas, men i grupper 
om max sex personer. Vidare får 
boende på ålderdomshem lämna 
sina center för att promenera, för 
första gången på flera månader.
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UppvIGLInG MOt fLyktInGAr 
på SOCIALA MEDIEr

pOLISEn förStärkS tILLfäLLIGt MED 40 pErSOnEr I MOGán OCh SAn BArtOLOMé DE tIrAjAnA på GrAn CAnArIA. 
AnLEDnInGEn är En SpänD SItUAtIOn MELLAn öBOr OCh fLyktInGAr. 

Ett antal öbor på gran Canaria 
organiserar sig och sprider hot 
om att de ska förfölja och agera 
våldsamt mot flyktingar. Polisen 
förstärker därför nu sina resur-
ser, för att förhindra hatbrott.

Den sociala spänningen på södra 
Gran Canaria som uppstått på 

grund av det stora antalet flyktin-
gar som anlänt de senaste måna-
derna, uppges förvärras. Genom 
sociala medier och whatsappgrup-
per har folk organiserat sig för att 
som de själva uttrycker det ”rensa 
ön på migranter”. 

Källor inom polisen intygar att 
de spårar alla meddelanden.
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organdonationerna har gått 
ned med 23 procent som en 
effekt av pandemin. så även 
antalet transplantationer. 
spanien behåller dock sin le-
dande position i världen. Många 
spaniensvenskar undrar hur 
man bäst meddelar sitt beslut. 
Det intygar rådgivaren Dessi 
rogner, som får en hel del frågor 
i ämnet. 
– Framför allt har funderingarna 
kring hur man donerar sin kropp 
till forskningen ökat enormt det 
senaste året, säger Dessi. syd-
kusten har sammanställt svaren 
på de vanligaste frågorna.

Programmet för donationer och 
transplantationer i Spanien, har 
som mycket annat påverkats av den 
pågående pandemin. Utvecklingen 
som uppvisat nya rekordsiffror år 
efter år, stannade upp och tvinga-
des anpassas till en ny verklighet. 

Under fjolåret minskade organ-
donationerna med 22,8 procent 
och transplantationerna med 18,8 
procent. Orsakerna är framför 
allt den allmänna vårdkollapsen i 

spåren av Covid-19 samt okunska-
pen om det nya viruset, som lett 
till försiktighetsåtgärder och nya 
rutiner. 

Trots detta är Spanien fortfaran-
de det land i världen som har flest 
både donationer och transplanta-
tioner. Och hälsokrisen till trots 
innehöll även 2020 flera positiva 
indikatorer. Totalt genomfördes 
4.425 organtransplantationer, tack 
vare 1.777 familjer som anslöt sig 
till programmet och visade gene-
rositet i ett svårt ögonblick, när de 
just förlorat en nära anhörig. 

– Pandemin saktade ner takten 
som var före Covid-19, men Spa-
nien fortsätter att behålla sin plats 
som föregångare med spetskompe-
tens, sammanfattar Silvia Calzón, 
statssekreterare på hälsovårdsde-
partementet i en artikel i tidningen 
Diario Sur. 

i JANuAri oCh FEbruAri  2020 
registrerades en ökning som utlo-
vade nya rekordnivåer. Dock fick 
den uppåtgående trenden ett abrupt 
slut i och med den första pandemi-
vågen, mellan mars och maj. Från 

och med juni hade dock systemet 
återhämtat sig och anpassats till de 
nya förutsättningarna. Nivåerna 
gick då återigen upp till dem för 
2019, vilket sedan höll i sig året ut. 

Med 93,3 transplantationer 
och 37,4 donationer per miljon 
invånare, överträffar Spanien 
samtliga av världens länder. Snit-
tet i EU ligger exempelvis på 22,5 
donationer per miljon invånare. I 
Spanien är hälften av givarna över 
60 år, knappt en tredjedel är mel-
lan 60 och 70 år och fem procent är 
över 80 år. Av dem som fick frågan 
bland patienter och anhöriga, sade 
86 procent ja till att donera organ. 
Ytterligare en positiv uppgift är att 
det 2020 gjordes 197 transplanta-
tioner på barn, vilket är den högsta 
siffran någonsin. 

Det finns dock fortfarande en 
lista på nästan 4.800 personer som 
väntar på organ. Kön har visser-
ligen minskat något i jämförelse 
med 2019, men det beror främst på 
att många patienter har fått vänta 
på att skrivas in på listan, som en 
indirekt konsekvens av pandemin. 

Dessi Rogner driver rådgiv-

ningsfirman DR Consulting i  
Fuengirola och hjälper svenskar 
med allt mellan himmel och jord. 

– Det senaste året har jag fått 
väldigt många frågor från svenskar 
bosatta i Spanien, kring hur man 
går tillväga för att donera sin kropp 
till forskningen. Oftast beror det på 
att de har fått veta att det är väldigt 
kostsamt att gå bort i Spanien om 
man inte har en begravningsför-
säkring. 

Frågor och svar om organdona-
tioner: 
Vad är ett donationskort? 
Det är ett kort genom vilket inne-
havaren visar sin vilja att donera 
organ eller vävnader efter sin död. 
Kortet är inte avgörande i Spanien 
för att bli donator, även om en 
del tycker att det är praktiskt för 
att intyga sitt beslut. Det betyder 
dock inte att familjen känner till 
beslutet och då den alltid kommer 
att informeras och tillfrågas av 
läkarna på sjukhuset, uppmanas 
folk att tala med sin familj om sin 
önskan eftersom det i slutänden är 
familjen som bekräftar den. 

reportage
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SpAnIEn tOppAr OrGAnDOnAtIOnEr
Antalet donationer och transplantioner per capita är det högsta i världen.

förrA årEt GEnOMförDES 4.425 OrGAntrAnSpLAntAtIOnEr I SpAnIEn, tACk vArE 1.777 fAMILjEr SOM AnSLöt SIG tILL prOGrAMMEt OCh vISADE GEnErOSItEt I Ett Svårt öGOnBLICk, när DE jUSt förLOrAt En närA 
AnhörIG. 
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Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens ledande advokatbyråer med 
kunskap och kompetens inom både svensk och spansk rätt. 

Vi hjälper dig med alla dina juridiska göremål exempelvis fastighetsrätt, 
skatterätt, bolagsrätt, processrätt, familjerätt och arvsrätt.  

Välkommen in till oss på en förstå rådgivning eller gå in på vår hemsida www.wallinpartners.com.

Din advokat i Spanien

NYA LOKALER!

Centro Idea, Local B-44 • Ctra. de Mijas km 3,6 • 29650 Mijas • Málaga (Spain) • +34 952 47 02 07 •  info@wallinpartners.com • www.wallinpartners.com
Centro Idea, Local B-44 • Ctra. de Mijas km 3,6 • 29650 Mijas • Málaga (Spain) • +34 952 47 02 07 • info@wallinpartners.com • www.wallinpartners.com

Din advokat i Spanien
Sedan 20 år är Wallin & Partners en av Spaniens ledande advokatbyråer med 
kunskap och kompetens inom både svensk och spansk rätt.

Vi hjälper dig med alla dina juridiska göromål, som fastighetsrätt, skatterätt, 
bolagsrätt, processrätt, familjerätt och arvsrätt.

Välkommen in till oss på en första rådgivning eller gå in på vår hemsida: www.wallinpartners.com

Hur får jag tag på donationskort? 
Det går att ladda ned i pdf-format 
eller via en särskild app på sidan 
www.eresperfectoparaotros.com 
Ett fysiskt kort kan du beställa via 
din regionala hälsovårdsmyndig-
het; www.ont.es 

De går även att beställa på 
exempelvis sjukhus, vårdcentraler 
och föreningar. I Andalusien går 
det att beställa online via ett enkelt 
formulär (googla ” Formulario de 
petición de tarjeta de donante” 
www.sspa.juntadeandalucia.es el-
ler på telefon 900 40 00 34. 

Vad är donationsregistret? 
Spanien har ett register för så kall-
lade vårdtestamenten, ”Registro de 
Voluntades Vitales Anticipadas”, 
som inkluderar en människas 
instruktioner för olika beslut efter 
döden eller i en situation där hen 
inte är kapabel att uttrycka sin egen 
vilja. Det inkluderar bland annat 
vad som ska hända med kroppen 
och organen efter döden. Det är ett 
skriftligt dokument, signerat inför 
vittnen eller notarius publicus. 
Kontakta din lokala hälsovårds-
myndighet för mer information. 

Kan jag donera organ och samti-
digt ge min kropp till forskning? 
Nej, organdonation är ej kompa-
tibel med att donera kroppen till 
forskning. Det kirurgiska ingrepp 
som krävs för organdonation gör 
det omöjligt att bevara kroppen 
för senare studier. För att donera 

kroppen till forskning, kontakta 
närmaste medicinska fakultet. I 
Málaga gäller följande kontakt-
information: telefon 952 13 15 02 
eller e-post mcmesa@uma.es. 

Finns det några fördelar för 
donatorn? 

Gällande lagstiftning garanterar att 
organdonation alltid är en altruis-
tisk handling. Det går inte att 
donera eller ta emot ett organ med 
andra avsikter än solidaritet. Alla 
donationer görs frivilligt, gratis och 
anonymt och det är olagligt med 
både ekonomisk och annan typ av 
kompensation. 

Kan en utländsk patient genomgå 
transplantation i Spanien? 
Endast spanska medborgare och 
de utlänningar som har sin lagliga 
hemvist här, kan genomgå trans-
plantation i Spanien. 

Är det möjligt att vara donator i 
flera länder? 
En och samma person kan har flera 
donationskort, exempelvis både i 
sitt ursprungliga hemland och i det 
land där hen bor för närvarande. 
När en person dör och ska donera 
sina organ är det bråttom om de 
ska kunna användas i en annan 
människa. Tidsfaktorn gör att or-
ganen vanligtvis implanteras i det 
land där dödsfallet inträffar. 

TexT. Carin OsvaldssOn

DESSI rOGnEr hAr fått väLDIGt MånGA fråGOr krInG DOnAtIOnEr frAMför ALLt DEt SEnAStE årEt. "MånGA 
OrOAr SIG för Att DEt är Så Dyrt Att Gå BOrt I SpAnIEn OCh Att DE SpArADE pEnGArnA IntE SkA räCkA."
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hELIGt år MED jOrDLIGA SvårIGhEtEr
Det unika Jakobsåret förlängs till 2022, i väntan på pilgrimernas återkomst.

jAkOBSLEDEn ”EL CAMInO DE SAntIAGO” LOCkAr vAnLIGtvIS hUnDrAtUSEntALS pILGrIMEr vArjE år tILL SAntIAGO DE COMpOStELA. pAnDEMIn hAr DOCk SLAGIt hårt MOt En Av DE vIktIGAStE InkOMStkäLLOrnA I hELA 
GALICIEn.

ödsliga gator, igenbommade 
barer och vandrarhem. Det 
turismberoende galicien har 
drabbats hårt av pandemins re-
serestriktioner. Frånvaron av de 
hundratusentals pilgrimsvand-
rare som varje år brukar besöka 
regionen tär på både ekonomin 
och framtidstron. 
– Det här är den största ned-
gången i antalet pilgrimer vi 
någonsin sett, säger Jaime 
Mera, pressansvarig på oficina 
de Acogida al Peregrino. 

Det har varit ett tufft år för den 
spanska turistsektorn. Inte sedan 
1970-talet har landet haft så få turis-
ter som under det ödesdigra 2020. 
Galicien är inget undantag. Förra 
året sjönk antalet turister i regionen 
med nästan 40 procent, jämfört 
med året innan. Det är ett hårt slag. 
Inte minst för regionens huvud-
stad Santiago de Compostela. För 
även om Galicien erbjuder vackra 
stränder och storslagen natur är 
det främst något annat som lockar 
turister hit, nämligen Jakobsleden, 
eller “El Camino”. Pilgrimsvand-

ringen som två gånger har utsetts 
till världsarv av Unesco. 

Slutdestinationen för pil-
grimsvandrarna är Santiago de 
Compostela och dess katedral, 
som stoltserar på torget Plaza del 
Obradoiro. Aposteln Jakob sägs 
ligga begravd inne i katedralen och 
varje år vallfärdar hundratusentals 
människor från hela världen hit för 

att besöka hans grav. Det gångna 
året har allt varit annorlunda. 
Stadens gator som i vanliga fall 
kryllar av pilgrimsvandrare med 
sina ryggsäckar, vandringsstavar 
och färgglada t-shirtar ligger nu 
ödsligt tomma. 

På koNTorET För  välkomnande 
av pilgrimer, “Oficina de Acogida 

al Peregrino”, för de statistik över 
antalet pilgrimer som varje dag an-
länder till Santiago de Compostela.

– Antalet pilgrimer har ökat 
för varje år, sedan vi började föra 
statistik i början av 2000-talet. År 
2020 var första gången som det 
kom färre antal pilgrimer än året 
innan, berättar Jaime Mera, press-
ansvarig på kontoret.

Minskningen är drastisk. Från 
att år 2019 ha tagit emot nästan 
348.000 pilgrimer sjönk antalet i 
pandemins spår till 53.900 år 2020. 

PrECis soM i rEsTEN  av Spa-
nien är Galiciens ekonomi till stor 
del avhängig av turismen.

– Turismen är enormt viktig för 
Galicien. Ungefär tio procent av 
regionens ekonomi utgörs av tu-
rism. När det gäller Santiago, som 
är den stad i Galicien som lockar 
flest besökare, beräknar vi att hela 
20 procent av stadens ekonomi är 
beroende av turism, säger Flavia 
Ramil Millarengo som är chef på 
turistinformationen i Santiago de 
Compostela. 

Pandemins effekter på den 
jOrGE SACrIStán MOrEnO väntAr på Att pILGrIMErnA SkA åtErvänDA tILL hAnS vAnDrArhEM I SAntIAGO DE 
COMpOStELA. UnDEr tIDEn GApAr SänGArnA tOMMA.
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regionala ekonomin har ännu inte 
sammanställts i detalj.

– Vi vet i dagsläget inte exakt hur 
stor den ekonomiska förlusten har 
varit för varken Santiago eller Ga-
licien, säger Antonio Delgado, som 
arbetar på det galiciska institutet 
för statistik. 

Att bristen på turister är ett stort 
bakslag för regionens ekonomi 
råder det dock ingen tvekan om.

– För Santiago betyder turismen 
och pilgrimerna allt.

Det säger Jorge Sacristán 
Moreno, som sedan sex år tillbaka 
driver vandrarhemmet Meiga 
Backpackers i staden. 

– När jag först kom till San-
tiago förvånades jag över att en så 
liten stad kunde vara så full av liv, 
fortsätter han. Santiago behöver 
verkligen inte avundas större 
städer som Madrid eller Barcelona. 
Här finns kultur, mat och vacker 
natur i överflöd.

JorgE bEToNAr oCkså  att de 
hundratusentals pilgrimsvandrare 
som varje år anländer till Santiago 
bidrar till att göra staden till en så 
speciell plats. 

– Människor från olika länder 
och kulturer som i vanliga fall 
aldrig skulle komma i kontakt med 
varandra möts och blir vänner här 
eftersom de delar upplevelsen av att 
vara pilgrimer. Santiago som stad 
karakteriseras av alla dessa möten. 

Jorge vittnar om att situationen 
för alla dem som lever på turismen 
är ansträngd. Många har till och 
med tvingats stänga sina verksam-
heter under det gångna året.

– Det här är så klart först och 
främst en humanitär katastrof, 
men det är också en ekonomisk 
katastrof. Flera av mina kollegor 
har tvingats slå igen sina verksam-
heter. Det finns också de som hade 
några år kvar till pension, men som 
har valt att stänga i förtid. 

Pilgrimsvandringen har trots 
allt haft en och annan besökare 
under året som gått. Och kanske 
har coronapandemin till och med 

bidragit till att locka nya vandrare. 
Det är åtminstone fallet för Paula 
Vidal Blanco. Mitt under rådande 
pandemi valde hon att plocka fram 
vandringskängorna och ta bussen 
till Gijón, där hon påbörjade vand-
ringen mot Santiago. 

– Jag har under fler år tänkt att 
jag ska gå El Camino, men det var 
faktiskt pandemin som gjorde att 
jag äntligen fick tillfälle att genom-
föra den. Jag jobbar på ett hotell, 
men i och med coronakrisen blev 
jag uppsagd så då tänkte jag att nu 
passar jag på. 

MåNgA FörkNiPPAr  pilgrims-
vandringen med nya möten. Riktigt 
så blev det inte för Paula.

– Jag träffade nog inte på fler än 
sex personer sammanlagt. Till och 
med byarna jag passerade verkade 
tomma på folk, så det var en väldigt 
speciell upplevelse. Jag hade myc-
ket tid för introspektion. Kanske 
lite väl mycket, skrattar hon. 

Paula är från Muxía, en liten fis-
keby vid den galiciska kusten. Sedan 
några år tillbaka bor hon i Santiago. 
Hon menar att galicierna är dåliga 
på att själva gå Jakobsleden.

– När jag berättade för min bror 
att jag tänkte pilgrimsvandra så 
var hans reaktion “Men varför då? 
Du bor ju redan i Santiago”. Det är 
synd att så få galicier går vandrin-
gen. Det är väl rätt typiskt egentli-
gen, man glömmer att värdesätta 
det man har framför näsan. 

i år är DET  “Año Santo Xacobeo”, 
alltså särskilt Heligt Jakobsår. 
Det firas enbart när Jakobsdagen 
den 25 juli infaller på en söndag, 
vilket inte har inträffat på elva år. 
Det innebär bland annat att den så 
kallade heliga porten i Santiagos 
katedral hålls öppen för pilgrimer. 
Den som går genom porten får 
syndernas förlåtelse, vilket föga 
förvånande brukar locka till sig 
extra många besökare.

– Vi brukar se en rejäl uppgång 
av besökare när det är Año Santo. 
Utifrån det hade vi beräknat att 
det skulle komma mellan 400 000 
- 450 000 pilgrimer under år 2021. 
Men det var innan pandemin slog 
till så klart, berättar Jaime Mera. 

Hur många som kommer åter-
står att se, men det råder fortfa-
rande hopp om att år 2021 kommer 
innebära en vändning.

– Vi hoppas att turistsektorn 
ska återhämta sig i takt med att allt 
fler blir vaccinerade. Dessutom 
har Vatikanen annonserat att den 
förlänger firandet av Año Santo till 
år 2022, vilket är exceptionellt. Så 
sammanfattningsvis är vi försiktigt 
optimistiska inför framtiden, säger 
Flavia Ramil Millarengo. 

Det är en inställning som delas 
av Jorge Sacristán Moreno.

– Nu hoppas jag att antalet 
smittade minskar och att besökare 
återigen kan komma till Santiago. 
Det är en stad som är värd att 
besöka.

TexT & fOTO: feliCia sundBlad

Fakta: Camino de Santiago
Hundratusentals människor gör 
normalt den så kallade Jakobs-
leden årligen, sedan mitten på 
1.000-talet, för att hedra aposteln 
vars kvarlevor ska finnas bevarade 
i katedralen i Santiago de Com-
postela. Den traditionella leden 
från södra Frankrike till Galicien 
har idag utökats till en stor mängd 
angivna rutter från alla hörn av 
Iberiska halvön. 
Läs mer: www.santiagoturismo.com

GALICISkAn pAULA vIDAL BLAnCO pASSADE på Att äntLIGEn Gå vALLfärDSLEDEn, när hOn BLEv UppSAGD på 
GrUnD Av pAnDEMIn. hOn vAr DOCk näStAn EnSAM.

En BAr I CEntrALA SAntIAGO hAr SAtt Upp En SkyLt 
MED tExtEn “vILA I frID kOnSErthALLAr, rEStAU-
rAnGEr, DISkOtEk, CAféEr, BArEr, pUBAr”.

Från att år 2019 ha 
tagit emot nästan 

348.000 pilgrimer 
sjönk antalet i pande-
mins spår till 53.900 
år 2020.
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fAntAStISkt vykOrt från LA hErrADUrA, 
på COStA trOpICAL, 1968.

#veckansvykort

Varje söndag publicerar sydkusten ett klassiskt vykort som  
Dagens bild på www.sydkusten.es - Många är i det närmaste  
historiska dokument, som väcker nostalgiska minnen från mer  
än 50 år tillbaka i tiden. här är några axplock.

vISSt är CEntrALA SAn pEDrO ALCántArA (MArBELLA) 
SIG LIkt, jäMfört MED 1972!

AntIkt kOrt från ALICAntE StAD, 
nåGOn GånG I BörjAn Av 1950-tALEt.

vaccinera sig i spanien?
FrågA: är det någon som vet om man kan få vaccinera sig mot Covid 
här i spanien, om man är här som turist och över 70 år och ej planerat 
att åka till sverige förrän till sommaren? /Jan
EXPERTSVAR: Den information vi har från regionalmyndigheten i Andalusien är 
att man måste vara inskriven i försäkringskassan, Seguridad Social, för att bli 
kallad. Det har inget med medborgarskap att göra, utan var man är bofast och 
betalar sin skatt. Vaccinationsordningen är ej offentliggjord i sin helhet ännu, 
men till en början inkluderas ej tillfälligt boende i Spanien. Detta kan eventuellt 
ändras, men lär i så fall bli aktuellt tidigast mot slutet av året, när alla fast-
boende som så önskar vaccinerat sig. /M.B.

Brott mot perimeterkarantän?
Jag läste att polisen ”anmält” lite över 600 personer för brott mot 
perimeterkarantänen i Malagatrakten. Vad innebär det att de anmält 
personerna? Vad är påföljden? /hans
EXPERTSVAR: Böterna ligger på normalt 100 euro, men kan vara högre, be-
roende på hur allvarlig myndigheterna uppfattar överträdelsen. Polisen lägger 
in anmälan i systemet och sedan ska det behandlas av myndigheterna och så 
småningom skickas bot ut till de berörda. De uppgifter som återges i många 
spanska medier är dock att få sanktioner så här långt har lett till utfärdade bö-
ter. Vad det beror på vet vi i dagsläget inte. Antagligen rör det sig om långsam 
administration. /C.O.

sälja semesterbostaden?
FrågA: Vi är mitt inne slutspurten med kontraktsskrivning för ett hus i 
Valenciaregionen. Vi har, efter nästan ett års väntan, börjat att få ”kalla 
fötter”. Pandemin och vår stigande ålder är huvudorsaken. Finns det 
några regler om hur länge man måste äga ett hus, innan man säljer det? 
/Annika 
EXPERTSVAR: Nej, det finns inga sådana regler i Spanien. Enda sättet att und-
vika vinstskatt vid en försäljning är om ni är 65 år och säljer ert förstaboende 
som ni bott i minst tre år. Kostnaderna för köp och försäljning av en bostad 
i Spanien är ganska höga, så det bästa skulle jag säga är att se det som en 
investering för åtminstone några år framåt. Köparen betalar förutom själva kö-
peskillingen även 8-10 procent överföringsskatt, notarie- och registreringsav-
gifter samt oftast en advokat. Totalt brukar man säga att kostnaderna uppgår 
till 12-13 procent av köpeskillingen. När ni säljer betalar ni dels kapitalvinstskatt 
(är ni icke residenta i Spanien dras en schablonskatt på 3% av försäljningspri-
set vid skrivning hos notarien som sedan regleras i efterhand genom deklara-
tionen), dels plusvalia som är en kommunal kapitalvinstskatt som dock är låg 
om ni inte haft bostaden så länge samt eventuella mäklaravgifter. /C.O.

sälja, ge bort eller arv?
FrågA: Vi har ett hus i spanien som vi så småningom skall gå till våra 
barn. Vad är mest ekonomiskt: ge bort? sälja till barnen för 1 kr? Eller 
att de får ärva huset? /Esteban
EXPERTSVAR: Om barnen är era gemensamma (och inte från tidigare äk-
tenskap) är det mest ekonomiska alternativet att upprätta ett testamente i 
Spanien och att era barn ärver er när ni dör. Det kan bero på i vilken region ert 
hus ligger i, men gäller det Andalusien är detta i dagsläget det bästa alternati-
vet. Du får gärna kontakta mig för mer och mer detaljerad information.  
/Nacho Mata, MG Consulting

fråga sK

Sydkustens unika rådgivningsforum berör  
allt som har med Spanien att göra och  
innehåller trådar med svar på tusentals frågor. 
Konsultera och skicka även egna frågor på: 
www.sydkusten.es/faq
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STOREY Interior Design Group är ett välrenommerat 
homestyling- och inredningsföretag med verksamhet 
i Marbella. Med vår hjälp får du ut absolut max av din 
bostad, oavsett om ditt mål är att njuta av den under 
lång tid framåt tillsammans med familj och vänner 
eller om du går i säljtankar. Vi hjälper dig helt enkelt 
att skapa det bästa av ditt hem.

T:  +34 664 375 793 – E: malin@storeyinterior.se
Urb. Aloha Pueblo - local 31 - MARBELLA

www.storeyinterior.se

Storey Interior Design storeymarbella

INREDNING - STYLING

Malin Iglesias Isaksson

LAUDE  SAN PEDRO INTERNAT IONAL  COL LEGE

Idag, mer än någonsin, tror vi på att förse våra elever med en trygg 
och glad miljö för att uppnå mer än de ens kunnat drömma om.

Kontakta våra inskrivningsrepresentanter för mer information om 
vår unika internationella utbildning från 3 till 18 år.

Avda. La Coruña 2
San Pedro Alcántara 952 799 900 info@laudesanpedro.com www.laudesanpedro.com

Anmälningar

mottages
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Sherrydistriktet definieras i hu-
vudsak av den geografiska triang-
eln mellan städerna Jerez de la 
Frontera, Puerto de Santa Maria 
och Sanlúcar de Barrameda. Sher-
ryn uppkom ursprungligen under 
1800-talet genom att producen-
terna började sprita upp vinerna till 
15-20 procent, för att kunna klara 
transporten till andra länder såsom 
England, där vinet blivit populärt.
Sherry är nog den vintyp som 
kräver mest hantverksskicklighet av 
producenten. Solerasystemet som 
används för lagring av vinet är en 
arbetsam process, som kräver en hel 

del yrkesskicklighet. Druvor som 
används för sherrytillverkningen är 
Palomino, Pedro Ximenez (PX) och 
Moscatel. Den dominerande jord-
månen är så kallad albariza, som är 
gulaktig och består av sand, lera och 
kalksten. En perfekt kombination 
som bibehåller både temperatur 
och fuktighet över tid. 

En annan faktor som är spe-
ciell är ju användningen av ett 
jästsvamplager (flor) som skyddar 
Palomino-vinet från kontakt med 
syre under delar av lagringsproces-
sen i tunnorna, för att skapa de 
olika typerna av sherry. Att hålla 

jästfloret vid liv under alla solera-
tappningar kräver både skicklig-
het och bra klimatförhållanden 
i lagringslokalen. För att tömma 
och fylla på faten använder man 
sig av specialtillverkade rör. De får 
penetrera jästfloret och sticks ner i 
faten ungefär till mitten. De har hål 
runtom änden så att man försiktigt 
kan ”spreja” ut vinet i tunnan vid 
påfyllning. Allt för att inte förstöra 
jästfloret. 

Då kliMATET i oMråDET  va-
rierar från 12-15 grader på vintern 
till uppåt 45 grader på sommaren, 
krävs att lagerlokalerna är både 
luftiga och har rätt luftfuktighet. 
Högt i tak, fönster för luftcirkula-
tion och möjlighet att tillföra fukt 
är bra förutsättningar. Flera av 
producenterna låter golvet utgöras 
av sandjord, albero. Det är en 
variant av den vanliga jordmånen 
albariza. Bodega Lustau har till och 
med låtit installera automatbevatt-
ning i golvet på sina lager.

Tyvärr röner inte sherryvinerna 
den uppskattning som dom är 
värda. Allmänheten uppfattar dom 
ofta som söta viner som ”äldre eng-
elska damer” dricker. Inte ens här i 
Spanien är sherry någon storsälja-
re. Sherry är dock till största delen 
ett torrt vin, som passar mycket bra 
till olika typer av mat.

Fino, som är den torraste 
varianten av sherry är den som är 
populärast, kanske främst genom 
González-Byass Tio Pepe. Själv 
föredrar jag dock Manzanilla, den 
variant som produceras i Sanlúcar 
de Barrameda. Den har ofta mer 
karaktär och en gnutta sälta från 
närheten till havet. Men det får vi 
återkomma till en annan gång.

PAlo CorTADo  är också en fa-
vorit. Det är en halvtorr sherrytyp 
som ligger mitt emellan Amontil-
lado och Oloroso. Hur den kommer 
till har varit lite dolt i mystik och 
man har sagt att den kommer fram 
via ”slumpfaktorer”. Hos Bodega 

Efter att under drygt 20 år ha tillbringat en stor del av min tid på 
solkusten så förundras jag fortfarande över allt som finns här. om 
man som jag är intresserad av vin, sol/värme, golf och gitarrspel 
så finns det nog ingen bättre plats på jorden än just Andalusien. 
Visst finns det andra ställen i spanien där man gör bättre viner, 
men sherryn härnerifrån är nog en av världens mest underskattade 
viner. liksom min namne och företrädare i denna sektion björn af 
geijerstam, är jag mycket förtjust i denna dryck och jag har fördju-
pat mig lite i denna del av vinvärlden. Vi börjar här med sherryns 
”huvudort”, Jerez de la Frontera.

Där MISStAG OMvAnDLAS tILL SUCCé

viNer

Ny sKriBeNt!

60         SK – MAR | APR | MAJ 2021



los Arcos
Denna Amontillado är lag-
rad fyra år som en Fino och 
därefter fyra år uppspri-
tad. Har en alkoholhalt på 
18,5% och restsocker 6 gr/l. 
Elegant med toner av has-
selnöt och choklad. Kostar 
på Systembolaget i Sverige 
265 kronor (10-25% lägre i 
Spanien).

Palo Cortado 
Península
Innehåller toner av fikon, 
russin, mörk choklad och 
valnötter och är relativt 
torrt för sin stil. Mindre 
än 3 gr/l restsocker. Kostar 
på Systembolaget i Sverige 
259 kronor (10-25% lägre i 
Spanien). 

Emperatriz Eugenia
En Oloroso som lagrats i 
15 år på amerikanska ekfat. 
Mycket smakrik och nötig, 
med plommon och mörk 
choklad i tonen. En alkohol-
halt på 20% och 6 gr/l rest-
socker. Den tillhör således 
den mer torrare varianten av 
Oloroso. Kostar här drygt 25 
euro och är svår att få tag på 
utanför Spanien.

tapas som jamón serrano, friterad bläckfisk, 
rökt lax eller ansjovis i vinäger. En Fino är 
dessutom det vin som enligt mig fungerar 
någorlunda ihop med sill.

AMoNTillADo, Palo Cortado och torr 
Oloroso passar också till tapas och kall-
skuret. Gåslever är en annan spännande 
kombination. Själv tycker jag att de lite sö-
tare varianterna är goda till vissa dessert-
ostar eller om man till julen äter nötter. 
Många anser också att de fungerar bra till 
lite kryddigare asiatiska rätter.

Söt Oloroso, PX och Moscatel är bra till 
efterrätter och bakverk, gärna lite sötare 
sådana. Blåmögelost, gärna på pepparka-
ka, är också en bra kombination. Själv fick 
jag ett smaskigt tips från produktionsche-
fen på Valdespino, så numera älskar jag att 
ringla lite av deras PX över vaniljglass. 

Jerez de la Frontera är den största av de 
tre städerna och här ligger också de flesta 
och mer kända bodegorna, bland andra 
Gonzalez-Byass med sin Tio Pepe. De kan-
ske allra bästa vinerna i Jerez produceras 
av Bodega Emilio Lustau. Produktionen 
startade 1896 och numera håller dom hus 
rätt centralt i Jerez, drygt 500 meter från 
stortorget. Man kan här boka in sig för 
en guidad tur av den mycket trevliga och 
kunniga Carmen.

lusTAu hAr sPECiEllT  gjort sig kända 
för sina Almacenista-viner. Almacenista 
betyder ”lagerhållare”. Det är rätt vanligt 
att köpa upp druvor från olika lokala od-
lare, som också gör egen sherry i mindre 
skala. Lustau har valt att lyfta fram sex 
stycken leverantörer genom att stötta, 
kvalitetskontrollera och marknadsföra 
dem under sitt eget varumärke. Mycket 
hög kvalitet på dessa viner, som görs i 
begränsad upplaga.

Jerez del la Frontera är en trevlig stad 
med många tapas-barer ”Tabanco”, där det 
ofta även är flamenco-uppträdanden och 
är väl värda ett besök. Jerez är tillsammans 
med Sevilla centralorter för just flamenco. 
Själv har spelat gitarr i över 50 år, men har 
insett att just flamenco blir jag nog aldrig 
bra på. Man måste nog ha det i blodet. Men 
allting blir bättre med lite sherry!

Lustau fick jag dock reda på ”hemlighe-
ten”. De erkänner att man helt enkelt 
felbedömt vinmusten från början. Man 
har trott att man kunnat få ett bra jäst-
flor men att det sen inte blir tillräckligt 
bra. Man spritar då upp vinet och låter 
det lagras utan flor så att det oxideras. 
Om man sen lagrar det under en längre 
tid kan man få ett fantastiskt vin med 
mer karaktär än en vanlig Amontillado. 
Detta leder också till att Palo Cortado 
oftast hamnar i en liten högre prisklass. 
Ett bra exempel på hur ett ”misstag” kan 
vändas till succé! 

Vad ska man äta till sherry då? Fino och 
Manzanilla passar perfekt som en aperitif. 
Själv tar jag ofta en Manzanilla som start 
på ett restaurangbesök. Men de funkar till 
det mesta i fisk och skaldjursväg och till 

björn 
Andersson 
Vinkännare

FO
T

O
: S

C
H

U
T

T
E

R
S

T
O

C
K

Där MISStAG OMvAnDLAS tILL SUCCé

www.sydkusten.es/tv

SOLErASyStEMEt SOM AnvänDS för LAGrInG 
Av ShErry är En ArBEtSAM prOCESS SOM 
krävEr En hEL DEL yrkESSkICkLIGhEt. Mina favoriter från lustau

Ny sKriBeNt!
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sKriBeNt

För ett antal år sedan, när jag var yngre (nu börjar jag få 
gråa hår), lanserade spanska turistbyrån en reklamkam-
panj med mottot “Al turista… una sonrisa” (Till turisten… 
ett leende). Jag älskade den kampanjen, som pågick i flera 
år.

Jag har alltid identifierat mig med det mottot. Inte bara 
för att jag tycker att vi måste le mot turisterna utan för att 
jag är övertygad om att när vi ler, flyter och fungerar saker 
och ting bättre. Under en tidsperiod så komplicerad som 
den vi lever i och när munskydd är obligatoriskt i Spanien 
på samtliga platser, har vi tappat möjligheten att se varan-
dras leenden. Många frågar sig kanske, med allt som pågår, 
vad vi har att le åt? Personligen ser jag 
många anledningar att le varje dag och 
inte minst att göra det med uppriktig 
vänlighet.

Kanske känner en del av er till att 
mitt jobb består av att hjälpa utländska 
kunder (framför allt svenskar), an-
tingen att köpa eller sälja en fastighet, 
att starta en affärsverksamhet eller ett 
företag. Vi hjälper dem inte bara med 
att övervinna språkhindren utan även 
de kulturella och mentala barriärerna, 
som är mer subtila men som kan vara 
ack så viktiga. Som säkert en och annan 
läsare har plågsam erfarenhet av, är Spanien fortfarande 
ett mycket byråkratiskt land, vilket gör allting tråkigare 
och mer invecklat. 

Myndigheterna som styr är många gånger kyliga organ 
med miljoner regler och normer… Dessutom blir det än 
mer komplicerat av det faktum att Spanien består av 17 
autonoma regioner, var och en med sina egna lagar! Och till 
råga på allt elände, för att ge ett exempel, kan en norm gälla 
i en viss kommun men inte i grannkommunen två mil bort. 
Men detta är för mig inte det största problemet, även om 
det kan ge huvudvärk, utan att de som arbetar för myndig-
heterna många gånger saknar både empati och känslan för 
att deras arbete är en offentlig tjänst. De skulle definitivt 
behöva le mer.

För ett par veckor sedan följde jag med ett svenskt par 
när de skulle ansöka om ”residencia”. De senaste måna-
derna har det varit svårt att få tid hos polisen. Efter att ha 
väntat i flera månader lyckades vi få en tid på polisstatio-

nen i Torre del Mar. Denna procedur måste nämligen göras 
av den sökande personligen, på plats.

Dessa situationer gör mig väldigt nervös eftersom jag 
inte tycker om när mina kunder måste gå igenom en obe-
kväm erfarenhet, med lång väntetid, otrevliga tjänstemän 
och i värsta fall att vi slutligen inte lyckas utföra det vi 
ville. Men häromdagen i Torre del Mar var raka motsatsen 
till det och allt gick fantastiskt bra! Vi hade en förbokad 
tid och blev kallade på exakt klockslag, stämningen var 
avslappnad och allt gick väldigt fort och smidigt. Vi var väl 
förberedda, men jag tror att nyckeln var att tjänstekvin-
nan som tog emot oss var vänlig, hon visste hur hon skulle 

betjäna oss och framför allt, även om 
hon bar munskydd, uppfattade vi hela 
tiden hennes leende. 

Verkligheten är inte alltid på det 
viset och en månad tidigare hade jag en 
helt annan erfarenhet på polisstatio-
nen i Estepona. Men jag vill fokusera 
på när saker och ting går bra, för att 
tänka att Covid kan hjälpa de spanska 
myndigheterna att fungera bättre. Jag 
tror att digitaliseringen som sakta men 
säkert införs, kommer att hjälpa oss. I 
de fall vi måste infinna oss personligen 
för ett ärende kommer systemet med 

tidsbokning online bidra till att tjänstemännens arbete 
organiseras bättre och även underlätta för den dokumenta-
tion som medborgarna måste presentera. 

Det finns mycket kvar att göra, men låt oss sätta igång. 
De spanska myndigheterna får inte missa denna chans. 
Jag är övertygad om att Covidkrisen leder till att många 
utlänningar bestämmer sig för att flytta hit. Veckan när jag 
skriver den här kolumnen har vi i min stad fått två goda ny-
heter som styrker detta och som gör mig väldigt glad. Dels 
har Málaga kommun lanserat projektet “Malaga WorkBay” 
som syftar till att locka hit och även hjälpa de utlänningar 
som bestämmer sig för att bosätta sig och jobba på distans 
från Málaga. Dels har Google, bara några dagar senare, 
annonserat etableringen av ett cybersäkerhetscenter i 
Málaga, något som säkert lockar ännu fler människor att 
välja att arbeta och bosätta sig här. Till alla dem säger 
jag, välkomna! Jag hoppas att vi alltid tar emot er med ett 
leende.

det är så lätt att le

NACHO MATA

Ignacio ”Nacho” Mata driver sitt eget konsultföretag, 
M&G Consulting, i Málaga. Hans passion för sin hemstad är 

i nivå med kärleken för Sverige, där Nacho har många vänner och där han 
bott under en period, tillsammans med hustrun Esperanza och deras två 

barn. Många av Nachos kunder är svenskar och han får genom jobbet 
möjlighet att dagligen knyta närmare band mellan sina två favoritländer.

           Jag blir 
alltid väldigt 
nervös när mina 
kunder måste gå 
igenom en obe-
kväm erfarenhet.
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SK Premium är den mest kompletta 
nyhetstjänsten för skandinaver i Spanien. 
För endast 10€ i månaden eller 100€ om året 
får du varje morgon, alla dagar i veckan, 
ett nyhetsbrev per e-post. 
Det innehåller senaste 
nytt om Spanien, 
liksom exklusivt 
material som Mats 
Björkmans vlogg, 
Carin Osvaldssons 
kolumn, vintips , 
unika reportage m m.

www.sydkusten.es/premium

[läs mer]



Duschvägg Finns i San Pedro, knappt ett år 
gammal nästan oanvänd. 1,20 ggr 2,00. Köp-
tes Leroy Merlin för 550 euro feb 2020 Finns i 
San Pedro. Pris 250 euro.  Tel: +46725045145 
(Gunnar) E-mail: sr.otto@yahoo.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Avfuktare  3 stycken 10-liters nästan nya och 
effektiva avfuktare säljes. (Nypriset är ca 100 
euro/st) Pris 50/st euro.  Tel: +46703296787 
(Berth Hermansson)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antik bokhylla samt annat. Tillv i Brasilien år 
1900. Böcker. Verktyg, lång skarvsladd. Golfset, 
herr×3. Kasettradio. Stereo. Å lite smått å gott. 
Pris 499 euro.  Tel: 616325352 (Jan ) E-mail: 
janreebock@gmail.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Objektiv Sigma  70-210 mm. Pris 30 euro.  
E-mail: margarethaz@yahoo.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lexus rx 450 hybrid presidente  2011, 
15.000 km. Fuldt udstyret, Fuld Service, 
absolut fejl fri stand (Garage / Ferie bil)Ingen 
ridser eller skrammer! Sort Læder, Perlemore 
hvid DVD / TV, Købt ny i Lexus Marbella.  
Pris 29.800 inkl transfer euro.  E-mail:  
thomas@harderjohansen.dk
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ford fiesta Active 2019  Vi köpte bilen ny hos 
Borås Bil för ca 1 år sedan. Nu har den gått 2000 
mil. Välutrustad och med den hyllade 1,0 l Eco-
Boost motorn. Med dragkrok och svenskregistre-
rad. Nypris 189.000 kr. Finns i Riviera del Sol. Pris 
13500 euro.  E-mail: thomas@thomasrapp.se

Mercedes CLk 230 kompressor  MB CLK 230 
kompressor cabriolet från 00. Besiktad 5/12 utan 
anmärkelser, 211k km  (dock insatt begagnad 
motor på 120kkm förra året). Service gjordes 
vid 210k med byte av filter, olja etc.) Bilen har 
nya däck. Mycket trevlig och bekväm bil med BT 
stereo. Trafikförsäkringen är betald tills okt 21. 
Esteponatrakten. Reducerat pris.  Pris 2200 euro.  
Tel: +46702071057 (Nicholas Christiansen)  
E-mail: christiansen.nicholas@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
flyttsläp  Svensk reg, flyttsläp till salu för den 
som behöver köra hem sina saker. Den lastar 
400 kg och är servad och med nya däck innan 
jag åkte. Priset viket man lätt får tillbaka om 
man säljer den hemma. Den finns i Torrox.  
Pris 2000 euro.  Tel: +46705757909 (Robin) 
E-mail: robingrip57@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
renault Scenic Megane  En liten trotjänare 
som är bättre än vacker. 21.000 mil på mätaren 
men går kanon. Svenskregistrerad, automat, 
nytt batteri, nya torkare, fin o fräsch inredning. 
Godkänd spansk frivillig ITV sep-18. Servad 
for ca 400 mil sedan. F-hiss pass sida fram inte 
helt ok, a/c kyler ej (gas?) annars fungerar allt. 
Pris 600 euro.  E-mail: j.arvedson@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bäddsoffa nyhamn Ikea  En ett år gammal 
bäddsoffa från Ikea säljes, bra skick Pris 100 
euro.  Tel: 681611902 (Simon Nordquist)  
E-mail: Simon.nordq@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tv  LG 42 tum, 4 år Pris 100 euro.  Tel: 
654570840 (Fred Håkanson) E-mail:  
fred@playwow.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Begagnad soffa  3-sits med schäslong sökes, 
gärna i gott skick. Också öppen för förslag på 
2-sits med schäslong. Helst i mörk färg och 
gärna i Estepona trakten.  Pris 400 euro.   
E-mail: christiansen.nicholas@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Caminando 2 begagnad språkbok för att lära 
sig spanska. Pris 30 euro. E-mail:  
anniqa@ecogroup.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Motionscykel  Maxpris 100 euro. Tel: 
+46706894120 (Bengt Andersson) E-mail: 
bengt@anderssson.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
piano  Jag längtar efter ett piano! Akustiskt, ju min-
dre ju bättre men allt är av intresse. Jag finns i Sevilla, 
men kan hämta. Pris 500 euro.  Tel: +46737649110 
(Håkan) E-mail: snallast@hotmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Golfklubba hybrid 2 herr, höger. Tel: 
+46 705732025. E-mail:  
calle.nyquist@outlook.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Barnpassning svenska  Vi är ett par i Málaga 
Centrum som söker en person som kan leka 
och passa vårt barn (nästan 2 år gammal) 
några dagar varannan vecka. Mamman 
försöker lära mitt barn svenska och söker en 
person som bara pratar svenska och leker 
med henne. Är du en glad person som pratar 
flytande svenska och som har lätt för barn och 
har tålamod, är det bara att höra av sig till mig.    
E-mail: tubie@hotmail.se

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

takvåning, Los Boliches.  300 m till havet, i 
mysiga Los Boliches, mellan Svenska Skolan 
och strandpromenad. Högst upp, på sjunde vå-
ningen och med utsikt över staden och vattnet, 
disponeras 77 + 24 + 14 m2, tre rum och kök; 
2 sovrum, 2 badrum, vardagsrum/matsal med 
skjutdörr,  privat takterass samt ett förrådsrum. 
Luftvärmepump/AC. Helst långtidsuthyrning, 
Pris 800 / mån euro.  Tel: +46705881172 
(Magnus) E-mail: magnus@primogum.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

radhus med trädgård i Mijas  Fint radhus 
på två våningar i Riviera del Sol i Mijas. Här 
finns öppen spis och en trädgård med terrass. 
Pool finns i området. Möbler ingår i priset. Total 
yta på 124 m2 med 3 sovrum och 2 badrum. 
www.mimove.com/sv  Pris 220.000 euro. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lägenhet med terrass i Altea  Härlig lägen-
het, fint belägen i Altea på Costa Blanca med 
utsikt över grönska och hav. Här finns luftkon-
ditionering, gemensam pool och terrass. Säljes 
med möbler inkluderade. 2 sovrum, 2 badrum, 
totalt 87 m2. https://www.mimove.com/sv 
Pris 240.000 euro. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Omöblerad lägenhet sökes  Söker omöb-
lerad modern lägenhet i Estepona centro/
närheten av centrala Estepona, alternativt La 
Campana/Nueva Andalucía. Helst stor etta 
eller liten tvåa, gärna med terass och helst 
med parkering. + om vitvaror redan finns. 
Budget max 900 euro.    Tel: +46702071057 
E-mail: christiansen.nicholas@gmail.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Söker hyra i Marbella  Söker bostad att 
långtidshyra i Marbella. 2-3 rum & kök, 
omöblerad eller möblerna spelar ingen 
roll. Alla tips mottages eller tips på bra och 
trovärdiga kontakter.  Pris Max 1500/månad.  
euro.  E-mail: angelicasimic@icloud.com 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skribent sökes  Vi behöver en skribent till 
ett projekt (webbsida) om Spaniens städer 
och kuster. Vi har en tydlig plan för sajten 
och ca 30 SEO-vänliga artiklar ska skrivas 
enligt mall och ett fåtal små extra adminis-
trativa uppgifter tillkommer. Det handlar 
om 4 veckors heltidsjobb. Pris 800 euro.  
E-mail: nordell2@hotmail.se
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
företagare på kusten  Cooach Business 
Support. Vill du öppna ett spanskt bolag ? 
Har du ett bolag idag men har frågor när 
det kommer till modern bokföring samt 
redovisning?nkolla hit! Tveka inte att höra 
av er! https://cooach.io   Tel: 671110649 
(Mica Aasheim) E-mail:  
Mica.aasheim@cooach.se

veckoprogram:

Söndagar: 11.00 - Gudstjänst
19.00 - hela kyrkan sjunger 

Tisdagar: 11.00 - Sång på marknadsplatsen
19.00 - Bibelstudiekväll

Onsdagar: 11.00 - kaffe, våfflor, o sång
Torsdagar: 19.00 - programkväll
fredagar: 18.00 - Bönetimmen 

Paseo Marítimo 77 - los Boliches
fuengirOla

www.turistkyrkan.info

Annonsera på vår radannonsmarknad. Du får tredubbel effekt, då din 
annons inte bara syns i SK utan även på Sydkustens hemsida och i ny-
hetsbrevet till medlemmarna i Club Sydkusten. En radannons på max 300 

tecken kostar endast 20€ + iVA. Den kan även gå in gratis. Läs mer om 
villkoren och skicka in din annons via Internet, på adressen  
www.sydkusten.es/radannons

radaNNoNser

sälJEs

Jobb

ANNAT

sökEsuThyrEsköPEs

bosTAD Till sAlu

Avda. Alcalde Clemente Díaz Ruíz, 4 
Portal E 102,  FUENGIROLA 

(bakom Mercacentro)
Tel: 643 384 725

öppen kyrka 
Tis., Ons., Tors., Fre. kl 10-13 

kvällsmässa 
Onsdagar ojämna veckor kl 18 m kyrkkaffe. 

söndagsgudstjänst/mässa 
Varje söndag kl 11 med kyrkkaffe. 

kontakta prästen anders på: 
anders.stenback@svenskakyrkan.se

Mer information på:
www. svenskakyrkan.se/costadelsol

Biluthyrning och parkering
vid Málaga flygplats

Leverans av hyrbil direkt vid terminalen.
Allt inkluderat i priset.

Inom- och utomhusparkering.
Vi reparerar, lackerar m m din bil 
vid önskemål, medan du är borta.

Även försäljning av bilar i bra skick.

NORDIQCAR
Tel: +34 667 460 784
info@nordiqcar.com

www.nordiqcar.com

PROBLEM MED
 ALKOHOL 

ELLER ANDRA

SUBSTANSER
Gör en 14 dagars 
intensivbehandling
i Nerja på svenska

malagarecovery.com
+46 736 440 808

Vi söker svenskt och utländskt måleri, rysk konst och konsthantverk samt old 
masters. Möbler, bronser och porfyr av hög kvalitet. Silver, smycken, mattor och 
asiatiskt konsthantverk. Bukowskis – konst och design av kvalitet.

Kostnadsfri rådgivning och inlämning.
Richard Björkman, mobil + mms 629 545 359 
spanien@bukowskis.com  
www.bukowskis.com

Bruno Liljefors, Steglitsor (detalj). Slutpris 2 800 000 kr.

Inlämning pågår
till vårens auktioner
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RYSSET

lösningen på tidigare SKryss finns på
www.sydkusten.es/skryss

Calle Pablo Casals, 4 - MARBELLA

LÄR DIG SPANSKA!
Språkskola i svensk regi.

Tel: 952 86 62 26 - Mob: 658 024 039
                  E-post: languagecentreas@gmail.com

Du som gillar Spanien. 
      Följ oss som kan landet!
      www.facebook.com/sydkusten

vinn två greenfeebiljetter på Azata Golf, i estepona. priset lottas ut bland dem som skickar in rätt svar till info@sydkusten.es senast 20/05/2021.  
lösenordet får du fram genom att kasta om bokstäverna i de färgade rutorna. vi söker en färg i bilden! Vinnare i förra SKrysset: Marit & Rolf Carpelan
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auseNcia de peregriNos 
La economía de Santiago de 
Compostela y toda Galicia se 
resiente por la falta de cami-
nantes. El año Xacobeo se pro-
longa hasta 2022.       Pág. 56-57

liceNcia para morir 
España está a un sólo paso de 
activar la ley de eutanasia, tras 
varios intentos fallidos. Repasa-
samo los detalles de la ley y sus 
garantías.                         Pág. 26-27

líder eN doNacioNes 
España sigue liderando el 
número de donaciones, a nivel 
mundial. Muchos quieren saber 
cómo se indica que se desea ser 
donante de órganos.   Pág. 54-55

Nuevo parque Natural 
Invitamos a nuestros lectores a 
visitar Sierra de las Nieves, hogar 
del singular pinsapo.     Pág. 34-37

viNos iNfravalorados 
Nuestro nuevo especialista en 
vinos arranca declarando su 
amor por el jerez, y explicando 
por qué no tiene el prestigio 
que se merece.              Pág. 60-61

jóvEnES En pAnDEMIA
han sido señalados a partes 
iguales como villanos y víctimas 
del coronavirus. Cinco jóvenes 
malagueños nos cuentan como 
afrontan la pandemia.

Para muchos son irresponsables e 
insolidarios, por ignorar el corona-
virus pensando que nos les afecta. 
Para otros son de los que más 
sufren las restricciones. Según los 
cinco veinteañeros entrevistados 
por Sydkusten, procuran seguir las 
normas. Aunque admiten que no 
todos lo hacen.

Se llaman Nacho, Jesús, Laura, 
Sonia y Elsa. Estudian o trabajan y 
como a la mayoría la pandemia les 
ha cambiado la vida. Nacho acababa 
de romper con su novia y ha deci-
dido tomarse un año sabático de los 

estudios. Elsa ha reducido su vida 
social a los amigos más íntimos 
cada dos semanas y sus familiares 
las otras dos. Jesús lamenta que la 
educación a distancia funciona todo 
menos bien. Laura ve como muchos 
amigos pasan de todo.  Pág. 8-10

una pareja noruego-inglesa ha 
abierto su hotel en gran Canaria  
a centenares de refugiados y no 
han podido evitar volcarse con 
los migrantes africanos.

La noruega Unn Tove Saetran y su 
marido británico superaron sus 
propios prejuicios y cuentan que la 
acojida les ha cambiado la vida. Han 
recibido en su resort a muchos de los 
migrantes que estaban confinados 
en el muelle de Arguineguín y su 

implicación desde entonces solo ha 
ido a más. Incluso han recurrido a 
su propio abogado para ayudar a los 
jóvenes a solicitar asilo.
– No podemos solucionar todo el 
problema, pero sí algo.                Pág. 32

Resumen en castellano de esta edición

eleccioNes catalaNas
La baja participación favorece a 
los partidos independentistas, a 
pesar de que el PSC de Salvador 
Illa ganó tanto en votos como 
escaños.                                        Pág. 14

madrid paraiso fiscal?
Partidos y algunas regiones 
autónomas acusan al gobierno 
de la capital de dumping fiscal. 
Isabel Díaz Ayuso anuncia que 
no se doblegará.               Pág. 30-31

luz verde a la luz verde
Varias empresas nórdicas de 
energía analizan el mercado  
español y cómo finalmente la 
energía verde empieza a hacer-
se paso de verdad.        Pág. 38-39

ceNtro de salud sueco
Una nueva clínica en Nueva 
Andalucía ofrece atención pri-
maria ligada al sistema de salud 
sueco, para no residentes en la 
Costa del Sol.                             Pág. 41

infoRmación paRa anunciantes

Sydkusten Media S.A. es un medio de comunicación especializado 
en la información y organización de eventos de cara a la comuni-
dad nórdica en la Costa del Sol y demás lugares de España. 

Entre nuestros medios cabe resaltar la revista trimestral SK, 
la web www.sydkusten.es y las newsletters enviadas por correo 
electrónico a los socios del club de lectores Club Sydkusten. 
Además organizamos torneos de de golf para nórdicos en la 
Costa del Sol, conferencias así como eventos y viajes culturales.

Ofrecemos espacio publicitario a anunciantes, así como  
posibilidad de patrocínios y eventos a la medida. Más informa-
ción en www.sydkusten.es, escribiendo a  info@sydkusten.es o  
llamando al 952 863 375.

  ACTUALIDAD

mar | apr | maj 2021

Nyval i  
KataloNieN
Separatisterna tros 

fortsätta styra.

lag om aKtiv 
dödshjälp 
Väntas träda i 
kraft redan i vår.

svårt vara uNg 
i eN paNdemi
Vi intervjuar fem 
spanska 20-åringar.

Desde 1992 líder en información a nórdicos en España

SIERRA DE LAS NIEVES
Spaniens nästa nationalpark om hörnet.

gröNt ljus 
för gröN eNergi
Nordiska aktörer 
beskriver elsektorn.

En español:
 pág. 66

få vallfärdarunder pandeminSantiago de 
Compostela väntar 

på pilgrimerna.

  REPORTAJES

  TEMÁTICOS

  EMPRESAS

eN espaÑol

¿DE QUÉ VAMOS?

hOtELErOS DEDICADOS A ACOGIDA
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Solkustens nya pärla har öppnat med fyra  lägenheter, 

två gästhus, alla med eget kök. 25 sköna bäddar, 

AC,  minibar, fri wifi,  frukost, saltvattenspool och fri 

parkering. Salonger för  avkoppling. Inomhus mat-

plats för totalt 75 gäster, på  terrassen upp till 150 

personer. Mat och dryck från  Bodega Cezar. Mer info 

om vin- och matpaket finns på  bodegacezar.com. 

 Cortijo Larios är på  bekvämt promenadavstånd från 

 El Colmenar centrum. Lika nära är tågstationen 

 Algeciras-Ronda och  Alcornocales nationalpark. 

Vingården Bodega Cezar når du på ca 15 min med 

bil. Boka nu! Så här ska Costa del Sol upplevas!

categoría A+

Covidinformation 
Säkerhet är högsta prioritet. Vi följer råden från 
spanska smittskyddsinstitutet. God hand -
hygien, handtvätt med handsprit. Regelbun-
den rengörning av ytor som används. Vi håller 
avstånd. Personal  använder munskydd. 

Besök & följ oss gärna på 

Årets vinsemester.

Cezar Viñedos y Bodega S.L. 
Finca Buenavista. Apt. 79. 29480 Gaucin. España 

Tel: +34 650 240 800 / mail: info@bodegacezar.com / all info på www.bodegacezar.com
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#1
Förstahandsvalet

för utlänningar
i Spanien

LIBERTYCASHBACK

REDAN KUND? 

för varje ny försäkring

60 € i CASHBACK

NY KUND?

med den första försäkringen och 60 € med den andra osv

30 € i CASHBACK

Dra nytta 
av vårt 60€ 
cashback-  
erbjudande  

Erbjudandet gäller från 24 februari till 26 april 2021. Försäkringspremien måste betalas per autogiro. Gäller ej förnyande av försäkring eller ersättningsförsäkringar. Gäller endast nytecknande av bil-, hem-, 
och livförsäkring. Villkor och minimipremie tillämpas. För mer information besök vår hemsida eller kontakta din försäkringsagent.

Besök din försäkringsagent eller gå in på: www.libertyexpatriates.es

Sydkusten -  FP 230x299 - PROMO WOMAN - MARCH

t.o.m.
26 

APRIL
2021

Just nu råder hårda tider, men framtiden ser 
ljusare ut! Under tiden, låt oss skämma bort dig! 

Teckna bara en ny bil-, hem- eller livförsäkring för att ta 
del av vårt Cashback-erbjudande! Det finns inga gränser 
för antalet försäkringar! Så det finns inga gränser för 
Cashback!


