Brænder du for solidaritet og et andet samfund – og har du lyst til at bruge en uges ferie
i selskab med andre, som har de samme drømme? Så er Rød Sommerlejr et tilbud for dig.
I uge 29 mødes omkring 150 mennesker i aldersklassen 0-100 år på Svendborg Medieog Sportsefterskole.
Her kan du møde fagforeningsaktivister, aktive EU-modstandere og medlemmer af andre folkelige bevægelser. Nogle er kommunister eller medlem af andre venstrefløjspartier – andre står udenfor partierne.
Ugens program er spækket med aktuelle politiske debatter, sport, musik, kultur og almindelig råhygge.
Læs mere og se hele lejrens program

Carl-Aage Jensen
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Det sker på Rød Somme
På Rød Sommerlejr kan du kombinere ferie med aktuel politisk debat og aktivisme.
Temaet for dette års lejr er verden efter Brexit og Trump. For børnene er der særlige
aktiviteter. Lejren starter søndag den 16. juli og varer frem til lørdag den 22. juli. Kan
du ikke være med hele ugen, er det muligt at deltage enkelte dage.

MANDAG 17. JULI
Formiddag:
Europa efter Brexit
I Danmark og en række andre lande skabte Brexit grundlag for igen at diskutere
udmeldelse af EU. Hvordan kan vi sætte
en offensiv dagsorden?
Oplæg til debat:
Karina Rohr Sørensen, Kommunistisk
Parti og medlem af Folkebevægelsen
mod EU’s landsledelse
Eftermiddag:
Valg i kommuner og regioner
Workshop om boligpolitik og byplanlægning, der i dag er med til at øge uligheden. Hvordan får vi sat spørgsmålet på
dagsordenen op til kommunalvalget?
Myter om vækst
Politikere og kapitalejere taler hele tiden
om vækst. Men er det muligt i virkelighedens verden.
Klaus Fink, Kommunistisk Parti
Kulturworkshop:
I anledning af 100 året for oktoberrevolutionen er temaet “Revolutionens tid”.
Her er mulighed for at arbejde med både
kor, skuespil, musik og koreografi.
Volley-turnering
Aften:
Working poor road trip
Journalist Peter Rasmussen tager os
med hjælp fra fotograf Søren Zeuth med
på en visuel rejse til et Europa, hvor flere
og flere lever på kanten

TIRSDAG 18. JULI
Formiddag:
Velfærd i skred
Politikerne erklærer deres støtte til den
danske velfærdsmodel, samtidig med at
de konstant skærer ned. Hvordan sikrer
vi en anden kurs?
Oplæg til debat:
Dennis Kristensen, formand for FOA
Ulla Rosenvold, journalist Arbejderen
Eftermiddag:
Valg i kommuner og regioner
Workshop om ulighed i sundhed. Hvordan får vi sat fokus på det problem ved
efterårets regionsvalg?
Den nyeste naturvidenskab
Vi ser på mørke huller, mørkt stof, mørk
energi, partikler uden vægt, stof og antistof, universets start, samt tro, religion
og videnskab.
Klaus Fink, Kommunistisk Parti
Kulturworkshop:
I anledning af 100 året for oktoberrevolutionen er temaet “Revolutionens tid”.
Her er mulighed for at arbejde med både
kor, skuespil, musik ogkoreografi. Til slut
viser deltagerne resten af lejren, hvad de
har arbejdet med i ugens løb.
Volley-turnering
Aften:
Pubquiz
En gætteleg på paratviden, hvor alle kan
være med.

ONSDAG 19. JULI
Formiddag:
Udflugt
Fridag fra de politiske debatter. Der arrangeres udflugt for alle, der har lyst. Vi
besøger Vikingemuseet i Ladby. Museet
udstiller Ladbyskibet, der er den eneste
bevarede skibsbegravelse fra vikingetiden.
Prisen for udflugten er ikke en del af
lejrgebyret
Eftermiddag:
Workshop om brug af Facebook
Hvordan bruger vi Facebook og videoer i
det politiske arbejde.
Aften:
Bålaften:
Voksne og børn samles om bålet, hygger
sig, synger og laver snobrød.
Aftenens politiske tema er “50 året for
Israels besættelse af Palæstina”.
Jan Mathisen fra Kommunistisk Parti
holder båltalen. Han har besøgt de besatte områder mange gange.

ANNONCETILLÆG
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erlejr
TORSDAG 20. JULI
Formiddag:
Følg pengene – de bestemmer
Hvilke kapitalkræfter og -grupper har
den afgørende indflydelse på Danmarks
udvikling? Og hvilken plads har Danmark
i kapitalens internationalisering?
Oplæg til debat:
Lotte Rørtoft-Madsen, Kommunistisk
Parti
Eftermiddag:
Valg i kommuner og regioner
Hvordan omsætter vi vores viden om bolig- og sundhedspolitik til konkrete initiativer i kommunal- og regionvalgkampen.
Luther og marxisme
I anledning af 500 året for reformationen
ser vi nærmere på Luther.
Helge Rørtoft-Madsen, tidligere præst
og Klaus Fink, Kommunistisk Parti
Kulturværksted
I anledning af 100 året for oktoberrevolutionen er temaet “Revolutionens tid”.
Her er mulighed for at arbejde med både
kor, skuespil, musik og koreografi.
Volley-turnering
Aften:
Børnedisco
“Fake news” og ytringsfriheden
Oplæg til debat:
Birthe Sørensen, redaktør Arbejderen
Kulturaften: Revolutionens tider
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FREDAG 21. JULI

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Formiddag:
Marx versus Keynes
Kapitalismen står i sin dybeste krise
nogensinde. Arbejdsløshed og fattigdom
eksploderer,også i Europa.
Kan nye politikere og en anden økonomisk politik, baseret på økonomen
Keynes, rette skuden op? Eller er det en
systemfejl ved kapitalismen?
Oplæg til debat:
Lars Jørgensen, sociolog
Karen Sunds, økonom og medlem af
Kommunistisk Parti

Sted:
Rød Sommerlejr holdes tæt på strand og skov på Svendborg
Medie- og Sportsefterskole. Der er indkvartering på dobbelt- eller
enkeltværelser. Det er også muligt at have telt med.
Tid:
Lejren starter søndag den 16. juli om eftermiddagen. Efter
aftensmad er der officiel åbning af lejren. Dagen efter starter de
politiske programmer (se oversigt her på siden). Der er hjemrejse lørdag den 22. juli efter rengøring af skolen.
Arrangør:
Rød Sommerlejr arrangeres af Kommunistisk Parti, men er åben
for alle interesserede.
Priser:
Voksne: 1800 kr. pr. person i dobbeltværelse.
Unge under 18 år, studerende, pensionister og arbejdsløse: 1300 kr.
Børn 0-2 år: Gratis /Børn 2-15 år: 500 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 500 kr.

Eftermiddag:
Afslutning i børnelejren, finale i volleyturneringen, fodboldkamp mellem old
boys og pionerer.
Aften:
Afslutningsfest med lækker festmenu,
musik og underholdning.

Alle priser er for hele ugen og dækker overnatning, fuld forplejning samt deltagelse i de politiske arrangementer.
Det er muligt kun at deltage på en del af lejren. Her er prisen
400 kr. pr. døgn.
Unge:
Ugen igennem er der særlige aktiviteter målrettet unge.
Store børn:
For børn mellem cirka 11 og cirka 14 år er der en særlig pionerlejr.
Børn fra tre til cirka 11 år:
Om formiddagen er der børnelejr med spændende aktiviteter
for de yngste.
Rengøring og opvask:
Alle deltagere skal give en hånd med i løbet af ugen for at sikre
den praktiske afvikling af lejren.
Tilmelding:
Du kan tilmelde dig på info@kommunister.dk eller på telefon 3020
0320. Der er fællestransport fra København. Pris tur/retur 550
kroner, børn 5-15 år 275 kroner, børn under fem år gratis. Tilmeld
dig fællestransport ved tilmelding.

Dansk protest mod Trump.
Aage Christensen

Fokus på Rød Sommerlejr

Verden efter Trump og Brexit
Tag med på en uges ferie spækket med
politik, debat, kultur, sport, fest og farver. Temaet for årets debatter er situationen efter Trump og Brexit.

Ferie
ur@arbejderen.dk

R

ød Sommerlejr er et tilbud til dig, der er politisk
aktiv i hverdagen, og har lyst
til at få mere perspektiv på
tingene. Her kan du sammen med 150 andre, der også
drømmer om et andet samfund, kombinere ferie med
aktuelle politiske debatter og
konkret aktivisme.
I år er lejrens gennemgående tema "verden efter
Trump og Brexit". Det gav
genlyd over hele verden,
da Trump blev valgt og briterne besluttede at forlade
EU. Hvad er årsagerne, til
befolkningernes valg? Og
hvilke opgaver stiller det den
progressive bevægelse i Danmark overfor?
Det er nogle af de politiske
debatter, der vil præge Rød
Sommerlejr i år.
– Situationen i verden er
under hastig forandring. Der
er meget forvirring og et

stort behov for at diskutere
den nye situation, der er opstået efter valget af Trump og
Brexit, siger Jørgen Petersen
fra Kommunistisk Parti, der
arrangerer Rød Sommerlejr.

Velfærd og EUmodstand
Et par af de centrale debatter
sætter fokus på opgaverne for
EU-modstanden efter Brexit
og på nedbrydningen af velfærdssamfundet, som er med
til af skabe stor utilfredshed
og utryghed i befolkningen.
I sidstnævnte debat er en af
oplægsholderne
FOA-formand Dennis Kristensen.
– I en anden debat ser vi
på kapitalkræfternes spil og
deres indflydelse på udviklingen i Danmark, forklarer
Jørgen Petersen.
Der bliver også diskussion
af, hvad der skal til for at få
en anden økonomisk politik
end den nuværende nyliberalistiske. Kan en politik baseret på økonomen Keynes

teorier rette op på skuden,
eller er den nuværende krise
udtryk for en systemfejl ved
kapitalismen.
Det diskuterer økonom
og kommunist Karen Sunds
med sociolog Lars Jørgensen,
der har oversat bogen "De
syv dræbende naive bedrag i
økonomisk politik".
Også i billeder vil der
blive sat fokus på problemerne med det stigende

debat på Rød Sommerlejr.
Gennem lejren sætter en
workshop fokus på forskellige
politiske spørgsmål, der er aktuelle ved kommunal- og regionsvalget til efteråret som
for eksempel boligpolitikken
og ulighed i sundhed.

Kultur og sport
Og Klaus Fink fra Kommunistisk Parti sørger for, at
der også bliver mulighed for

Det er en skøn måde at
holde ferie på. Gode debatter, flinke mennesker og herlig
forplejning.
Anders Sørensen Labicmak, lejrdeltager
antal mennesker, der lever
et liv i fattigdom og utryghed, også selvom de har et
arbejde.
Journalist Peter Rasmussen tager gennem billeder
af fotograf Søren Zeuth deltagerne på Rød Sommerlejr
med på en visuel rejse til et
Europa, hvor flere og flere lever på kanten.
Andre emner er også til

at diskutere mere teoretiske
og videnskabelige ting som
begrebet vækst, den nyeste
naturvidenskab og Luthers
betydning.
Rød Sommerlejr er meget
andet end politisk debat.
Her er mulighed for at være
med i kulturværkstedet
og arbejde med både sang,
musik og skuespil. Der
er også volley-turnering,

bålaften, teater, fællessang
og pubquiz på programmet.
Det er Kommunistisk Parti,
der arrangerer Rød Sommerlejr, men lejren er åben
for alle interesserede. Her
deltager både kommunister,
medlemmer af andre venstrefløjspartier, samt mange,
der står udenfor partierne.
Lejren samler mennesker
i alle aldersklasser fra hele
landet.
Anders Sørensen Labicmak
var sidste år sammen med
sine to børn på 10 og 11 år
med på Rød Sommerlejr for
første gang. Han kendte ingen på forhånd.
– Det var en superfin oplevelse, rigtig gode debatter,
flinke mennesker og herlig
forplejning. Det er en skøn
måde at holde ferie på og
absolut ikke sidste gang, jeg
deltager, fortæller han.
– Børnene kedede sig lidt
i starten, men endte med at
hygge sig, og få nogle gode
venner, selvom de var lidt
skeptiske overfor kommunisternes synspunkter, tilføjer
han.

Børnene i centrum
Børnene er en helt central
del af Rød Sommerlejr. Her
deltager mange børnefami-

lier og bedsteforældre med
børnebørn.
For børn mellem cirka tre
og elleve år er der hvert år en
særlig børnelejr. Yngre børn
kan være med sammen med
en forældre.
Hvert år har børnelejren et
særligt tema, der er hemmeligt, indtil lejren starter. De
seneste år har børnene været
gamle ægyptere, indianere
eller Robin Hood og hans
slæng.
Børnene er ude det meste
af tiden uanset vejret. De laver kostumer og våben, synger, danser, laver mad over
bål og meget andet.
For de større børn mellem cirka 11 og 15 år er der
en særlig pionerlejr med
mange forskellige aktiviteter.
Rød Sommerlejr bliver afholdt på Svendborg Medieog Sportsefterskole – den
tidligere SiD-skole.
Skolen har gode faciliteter
og ligger tæt på både skov,
strand og Svendborg centrum.
Deltagerne bor på dobbelteller enkeltværelser – alle
med eget bad og toilet. Det er
også muligt at have sit eget
telt med.

