Det handler om at forandre verden – ikke bare forklare den!
Forklaringerne på den økonomiske krise er mange, bortforklaringerne er endnu flere...
For 'Revolutionær sommerlejr' står det klart at forklaringen skal findes i selve det
kapitalistiske system, og opgaven består i at forandre verden, i at skabe en anden verden
hvor grådighed, magt, og penge ikke er de afgørende faktorer for de politistiske
beslutninger.
Forklaringen på den økologiske krise skal findes samme sted, i det kapitalistiske system
hvor beslutninger om forurenings-kvoter, 'Kyoto-protokoller', og energi-politik bliver taget
af politikere der er i lommen på de store firmaer og i et system der igen og igen forsvarer
de store firmaer og ikke befolkningen.
Det samme er tilfældet med krigene som kun, og KUN gavner de store firmaer i de
krigsførende nationer som USA, Danmark, England m.fl. og hverken de befolkninger der
er blevet bombet og nu er besatte og undertrykte folk, eller de unge soldater der mister
livet eller bliver invalideret fysisk som psykisk.
Så kort og kontant kan det siges, opgaven består i at forandre det!
'Revolutionær sommerlejr' tager udgangspunkt i at grundlæggende forandringer kræver
grundlæggende samfundsforandringer.
Arrangeret af Foreningen Oktober, DKU og APK

Ta’ med på Revolutionær sommerlejr 5.-9. august
Den ligger på Vestsjælland, og politisk et sted langt uden for kapitalismens grænser
Send straks en mail til sommerlejr@yahoo.dk
Fire dage med diskussioner, workshops for nørder og kreative folk, flere diskussioner og
sport og masser af hygge og musik og film. Fire dage du ikke kan undvære.
Onsdag: Velkommen på lejr, farvel til kapitalismen!
Den første dag tages kapitalismen som samfundssystem under kærlig og folkelig behandling.
Kapitalismen er i krise, kapitalismen er i krig, kapitalismen undertrykker protester og fremskridt.
Torsdag: Velfærd ikke krig!
På grund af en handlekraftig politiker-skare har bankerne ikke mærket noget til krisen, mens andre skriger
på ’velfærd’. Krigene banker derudad, og militærbudgetterne er et af de få ’offentlige’ områder, der ikke har
fået med nedskæringskniven. Fogh-regeringen har simpelthen været ’Vild med krig’, og den politik fortsætter
med uformindsket kraft under den Anders Fogh-valgte Løkke Rasmussen.
Oplæg om den offentlige sektor, uddannelse, den private sektor, velfærdsbevægelsen, strukturreformen (den
endeløse reform), arbejdsløsheden i dag
Fredag: Kulturkamp og klimakamp
Regeringens kultur-kanoner brager mindst lige så falsk som deres klimaløfter, men i modsætning til
klimapolitikken har de en effekt.
En dag med vores egen kultur – den socialistiske realisme, Pirate Bay, DIY(Do it yourself), ”danskhed” og
flygtningepolitik
Lørdag: Socialisme og andre gode ting
Nu trænger vi til at sætte et perspektiv op om en anden verden. Hvad er socialisme?
Og så fester vi naturligvis.

