Uppdatering och
komplettering
2017

D

e två år som har gått sedan 2015, då boken 7xBuenos
Aires kom i sin tredje upplaga, har en hel del förändrats i den argentinska huvudstaden. Det gäller särskilt
prisnivåerna.
Argentina har haft inflation om omkring 25 procent sedan
2015. Storleken är visserligen omdiskuterad men neutrala bedömare fastnar för siffran 25.
Det beror bland annat
på att den regering som
tillträdde i slutet av 2015
släppte på en valutareglering som gällt i upp emot
tio år vilket fick dollarkursen att gå i höjden – från
cirka 8:50 pesos till dagens
drygt 15. Det gör alla importvaror och ingredienser
till varor som importeras
betydligt dyrare.
Modern gatukonst

En annan faktor är att regeringen har upphävt en rad
subventioner som den tidigare peronistiska regimen införde.
Det gäller till exempel taxorna på el, gas, vatten och biljettpriserna på resor med buss, tåg och tunnelbana (subte).
Dessa har i princip fördubblats.
En del av detta drabbar turisten. Men å andra sidan har
peson försvagats mot svenska kronan. 2015 stod peson i 90
öre, i mars 2017 var kursen 56 öre. Räkna emellertid med
att det mesta stigit till det dubbla i pris (nominellt i pesos)
jämfört med vad som står i boken – det gäller restaurangbesök, inträden på museer, taxiresor och naturligtvis resor
med kollektivtrafiken.
En öl kan kosta från 45 till 60 pesos. Även i Argentina
har man blivit förtjust i mikrobryggerier och säljer gärna
sådan öl – som dock kan vara dubbelt så dyr som en enkel
Quilmes.
En kaffe (cortado – med lite mjölk) kan kosta från 20
till 40 pesos.
Att många argentinare har fått det sämre framgår av att
ett slags ”sociala butiker” öppnats på flera håll i stan. Det är
butiker som tar emot varor som skänks eller förmedlas billigt till dem, varor som de sedan kan sälja vidare till lågt pris
till mindre bemedlade eller ge bort till fattiga och arbetslösa.
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Kompletteringar till kapitlen i
7xBuenos Aires
Tango
• Tips till den som vill se riktig tangoshow utan att samtidigt
vara tvungen att äta (och betala för) en trerättersmeny: Centro
Cultural Borges (mellan San Martín- och Tucumangatorna
(vägg i vägg med Galerías Pacífico) har tangoföreställningar
flera kvällar i veckan. Också Centro Cultural Torquato Tasso
(på Defensa 1575) har musikprogram med mycket tango.

Mat & krog
• I ett land där kött närmast är religion har överraskande
många vegetariska restauranger vuxit upp de senaste åren.
Även vissa som är helt inriktade på vegansk kost. Och det
är inte bara hål i väggen utan stiliga och uppenbart populära ställen. Ekologiskt är en stark trend även här. Allt detta
märks tydligast i de krogtäta stadsdelarna i Palermo Viejo.

Det har blivit
lättare att hitta
vegetariska
eller till och
med veganska
krogar i stan.
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Fotboll
• Bland lagen i förstadivisionen har det kommit in några
nya klubbar, men de flesta är gamla bekanta.

• 2017 försenades ligastarten, som skulle ägt rum i början av
februari, med nästan sex veckor. Detta på grund av bråk om
tv-rättigheter med betalkanaler, fotbollsförbundet, klubbarna och spelarna inblandade. Bakgrund: den tidigare vänsterregeringen hade infört något som kallades ”fútbol para todos”
- fotboll för alla - som gick ut på att ett par viktiga matcher
i varje omgång sändes i allmän-tv som alla kan se. Den nya
högerregering som trädde till i slutet av 2015 upphävde ”fútbol para todos” med resultat att ett stort antal ”superclásicos”
och andra derbyn mellan de många Buenos Aires-lagen kom
ut på tv-marknaden. Och slagsmålet om dessa miljoner försenade alltså omstarten för Primera División.

• Läktarpris. För att se en fotbollsmatch i Buenos Aires rekommenderas att gå via någon agentur, till exempel Tangol
som hämtar och lämnar fotbollsälskaren vid hotellet. Det är
inte billigt, räkna med 150 US-dollar för en plats på läktaren
(inkl transfer). Mer om det är en ”superclásico”.

• Svensk fotboll. Vet argentinarna något om Zlatan? Nja.
Men ”Svensson” säger de ibland med ett skevt leende. Det
har hänt i taxibilar, med guider och hotellvaktmästare. Men
Svensson? Det handlar om vad som hände 12 juni 2002 på
Miyagi Stadium, Japan, i 58:e minuten. Den då unge mittfältaren Anders Svenssons klassiska frisparksmål skickade
Argentina ur VM-turneringen. Av nu levande svenskar
konkurrerar nog Anders Svensson framgångsrikt om titeln
som mest känd – med stor respekt – i alla fall om man lodar
i folkdjupet.
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Eva Perón
• Museo Evita, Lafinur 2988, hade 2017 övergått till att
visa ”tillfälliga utställningar” om Eva Peróns liv. I Bland det
som visades i mars 2017 fanns inte guldlaméklänningen
från Dior med.
• Restaurangen i Museo Evita befäster sin ställning med
modernt och innovativt kök. Och är värd ett besök även om
man struntar i museet.

• Utanför nya Nationalbiblioteket står en liten paviljong,
en ”Mirador de la Memoria” i vilken det finns en modell av
hur det såg ut på platsen innan biblioteket byggdes. Där
låg Juan Peróns residens i ett gammalt palats och det var
där Eva Perón avled. Byggnaden revs 1957 (Perón störtades
1955). 1992 invigdes det nya biblioteket. Enligt bibliotekspersonalen ska miradoren vara öppen 10-12 men enligt en
vakt stängd tills vidare. Kan vara av politiska skäl, miradoren
invigdes i oktober 2014, alltså under den förra peronistiska
regimen.
• Eva Peróns position som politisk ikon är obruten i argentinska vänsterkretsar. När flera tiotusentals människor demonstrerade mot president Mauricio Macris regim i mars
2017 så fanns bilder av Eva på många banderoller och plakat.

Politiken

• Sedan november 2015 heter presidenten Mauricio Macri
och leder en regering som till större delen tillhör hans högerparti, PRO. Många av ministrarna kommer från näringslivet.
Den tidigare vänsterregimen, Segerfronten eller ”kirchneristerna”, har trängts tillbaka på alla fronter. I Argentina betyder
ett val att man byter ut inte bara ministrar utan alla sorters
experter, rådgivare, jurister och informatörer. Det betyder
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inte att den politiska polariseringen minskat, kanske tvärtom.
• Efter ett relativt lugnt 2016 tydde mycket på att ett missnöje med regeringens ekonomiska politik började ta form i
början av 2017. I mars hölls stora demonstrationer i Buenos
Aires centrum. Initiativtagare var CGT – Argentinas LO –
som backades upp av fackförbund och fackklubbar av både
arbetare och tjänstemän. Bakgrunden var regeringens massuppsägningar av offentliganställda. Men även att arbetare
och lägre medelklass sett sin ekonomi försämras till följd av
inflation och chockhöjda taxor på offentliga tjänster.

• ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, där diktaturregimens tortyrcentral fanns 1976-1983, kan sedan 2015 besökas
utan föranmälan och det finns guidade turer på spanska. Vill
man ha engelsk guide är det bäst att föranmäla sitt besök.
Själva tortyrcentrumet, som låg i officerarnas mässbyggnad,
är endast öppet på torsdag-söndag. Ingen guidning där, besökaren får gå på egen hand från rum till rum och lyssna till
videoinspelningar av vittnesmål. Det mesta är på spanska.
Kusligast är de trånga platserna på byggnadens vind, där
fångarna förvarades mellan förhör och tortyr, ibland i flera
år. Idag är hela anläggningen ett nationellt minnesmärke
och ett centrum för människorättsorganisationer.
• Argentina–England. Argentina fortsätter att hävda rätten till Islas Malvinas eller Falklandsöarna. Förhållandet till
Storbritannien har varit spänt under långa tider, särskilt bedrev tidigare presidenten Cristina Fernández de Kirchner en
hård och konfrontativ linje. Bland annat hindrades fartyg
som hörde hemma på öarna att gå i hamn i flera sydamerikanska länder. President Mauricio Macri tycks vilja mjuka
upp diplomatin och fokusera på ”samarbete”.
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ESMA – i den stora
hallen i huvudbyggnaden pryds idag de höga
fönstren av porträtt
av några av dem som
satt fängslade här, som
mördades eller bara
”försvann”.

7

Ovan: Demonstrationer i
mars 2017. Evita på bild på
många av banderollerna.
Vänster: Malvinaskonflikten
lever – här på nya femtiolappen.
Nedan: Den ”sociala butiken” på Bonpland-gatan i
Palermo Viejo.

8

Några korrigeringar
till de sju promenaderna i boken
Dag 1: San Martín till Recoleta
• Flera av de lyxiga konstgallerierna på den korta Arroyo-gatan
har ersatts av delibutiker och barer.
• Recoletakyrkogården hålls öppen 7-17.30.

Dag 3: I maktens kvarter
• Museo del Bicentenario, nytt 2015, är beläget bakom Casa
Rosada, regeringspalatset. Där redovisas Argentinas 200-åriga historia i fjorton avbalkningar med filmvisning. I den
sista, den om 2000-talet, fanns 2015 en resumé av tiden under presidenterna Néstor och Cristina Kirchner om bland
annat uppsvinget efter den ekonomiska krisen 2001 och
uppgörelsen med militärens förbrytelser under juntatiden. I
mars 2017 återstår av detta endast upplysningen om vilka år
Kirchners och den nuvarande president Macri valdes.

• Linje A, tunnelbanan som är Sydamerikas äldsta, är moderniserad. De gamla tågen med vagnar i trä, trafikerar inte
längre linjen. Men stationerna har kvar sina ursprungliga
dekorationer med bilder av Buenos Aires från 1900-talets
början.

Dag 7: Puerto Madero
• Ett nytt spännande konstmuseum kompletterar de skyskrapehöga kvarteren på ut sidan av hamnens dockor. Det
är lyxhotellet Faena som lagt till ett Faena Art Center i en
tidigare silobyggnad. Oklara öppettider, kontrollera med
hemsidan, www.faenaart.org
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Guiden till Palermo Viejo
• Hotellpriserna i dollar stämmer relativt väl även 2017.
Variationerna mellan hög- mellan- och lågsäsong är mera
avgörande.
• Restauranger: Artemisia med mycket vegetariskt på matsedeln har flyttat några kvarter och finns på hörnet av gatorna Ravignani och Costa Rica.

Att ta sej fram i Buenos Aires
• Buss/tunnelbana. En enkelresa med buss eller tunnelbana kostade 2017 (mars) 6:50-7:50. Resorna betalas via ett
kort, Sube, som man laddar med lämpliga belopp. Korten
går att köpa i småbutiker över hela stan. Håll utkik efter
”Sube”-dekalen. Subekortet kan användas både i tunnelbana och på bussar.
• Taxiresor. Startavgiften är 23:20 (mars 2017) och beloppet
på taxametern ökar med 2:32 per cirka var 200:e meter.
• Cyklism. Även Buenos Aires har till slut blivit en cykelstad. Sedan några år finns det
cykelbanor på de flesta gator
i de centrala stadsdelarna och
ett system med hyrcyklar som
liknar det som finns i europeiska städer. Det är mest unga
människor som cyklar.

Mars 2017
Mats Lundman
Margaretha Schön
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