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Gladys & Maikel 
på Sverigeturné
Fantastiskt vad de hann med, kvällsmöten så gott som 
varenda dag under två veckor mellan 15 oktober och 1 
november, 26 städer från Luleå i norr till Malmö i söder, 
ett tusental personer. I Stockholm var det kanske 80 som 
deltog, och i Umeå 45, bara för att ta några exempel. De 
hann också med besök på skolor, på universitet förutom de  
offentliga mötena, i många städer i samarbete med ABF. I 
Göteborg var det möten med olika ungdomsorganisationer 
och ett offentligt Kubaseminarium för att kulminera i 
Kubakulturkväll. 

I Jönköping hade vi för första gången ett samarrangemang med Bokcafét. Det var lyckat och de drygt 30 åhörarna var 
mest ungdomar och personer som vi tidigare inte haft kontakt med. Efter mötet med Maikel har vi haft ytterligare ett möte 
tillsammans med Bokcafét, då om valet i Venezuela.   Zoltan Tiroler.

I Eskilstuna gjorde vi först ett appellmöte för De 5 i 
centrala Eskilstuna och på kvällsmötet ventilerade de 
omkring 45 deltagarna många frågor med Gladys Ayllón. 
Kvällen avslutades med att ungdomarna Mauricio 
och Brayan Stiven (”Latinos Urbanos”), med rötter i 
Colombia, rappade mot våld och droger. Indypopbandet 
”Lost Home Boys” och ”Chicken Shit Blues Band” fyllde 
på.  Tomas Widén
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Besöket på Forsa Folkhögskola utanför Hudiksvall blev mycket trevligt. Där delltog omkring 25 elever med många frågor 
till Gladys. Hon höll också ett kvällmöte i Hudiksvall. Efter mötet skänkte vänsterpartiet i Hudiksvall 2000 kronor till 
orkaninsamlingen och föreningen fick två nya medlemmar.     text & foto. Bertil Olsson

Göteborg, Vänersborg, Uddevalla, Lysekil, Örebro. 
Sverigeturnén med Maikel från Ungkommunist-förbundet 
på Kuba och Gladys från kubanska vänskapsinstitutet 
ICAP  organiserades av Svensk-Kubanska Föreningen med 
stöd från Brödet och Fiskarna i Västerås.        

Gladys Ayllon reste norrut till Luleå, Skellefteå, Umeå, 
Kramfors, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle, Uppsala, 
Västerås, Eskilstuna, Gotland. Och Maikel Veloz tog 
svängen söderut till Norrköping, Linköping, Jönköping, 
Växjö, Malmö, Lund, Helsingborg, Halmstad, Varberg, 

På Solidaritetshuset i Stockholm samlades ett 80-tal personer för att lyssna på Gladys & Maikel
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Gemensamt för alla möten i Norrland, var publiken stora intresse för att få veta mer om Kuba. Det blev lyckade och 
uppskattade möten. I Umeå kom över 40 till mötet i Folkets Hus - trots konkurrens från Martin Schibbye som hade möte 
samtidigt i samma hus. Kuba-mötet arrangerades gemensamt av ABF, Latinamerikagrupperna, KP, RKU och  Vänsterns 
Studieförbund. Mötet antog ett uttalande med kravet att USA häver blockaden och frisläpper de Fem. Bertil Olsson

I Örebro samlades 30 personer  i ABF:s lokaler mitt i stan för att lyssna till Maikel Veloz. Svensk-Kubanska Föreningen 
arrangerade mötet i samarbete med Salvadoranska Föreningen och ABF. Intresset var på topp och Mikael fick svara på 
en mängd frågor om allt från miljö, matförsörjningen och riskerna för kapitalism på Kuba. Maikel förklarade hur de på 
Kuba uppdaterar och utvecklar sin socialism och ska kämpa för att försvara den. Många passade på att prata med Maikel 
under kaffepausen och även efter mötet. Över 800 personer deltog på det olika mötena med Maikel och Gladys runtom i 
landet.               text & foto. Martin Österlin


