
Snart kommer helgen som du har väntat på!

Den 20-22 augusti anordnar Revolution ett 
sommarläger utanför Stockolm. Under lägret 
lär vi oss mer om en rad spännande ämnen 
och laddar inför höstens kamper. Självkart 
ser vi även fram mot en helg med trevligt 
umgänge och diskussioner.

På följande sidor hittar du praktisk
information om lägret och schemat för alla 
aktiviteter.

    Välkommen! 



Lägret kommer att hållas i en stuga på Värmdö i Stockholms 
skärgård. Du tar dig enkelt dit med buss från Slussen - resan 
tar c:a 35 minuter.

På fredagen kommer lägrets deltagare att droppa in. Det 
kommer att finnas en grill, så ta med något att grilla.

På lördagkvällen slår vi på stort med både levande musik 
och teater! 

Folköl och alkoholfria alternativ kommer att finnas till salu.

Det är gångavstånd till badplats.

Det är utedass som gäller men det finns vatten och kök.

Det finns flera sängar i huset men inte till alla som förvän-
tas komma. Det är bra om du som har ett tält eller liggun-
derlag tar med dig det. Alla tar med sig sängkläder eller 
sovsäck. 

Var?

Om boendet

Festligheter



något att grilla (till fredagskvällen)
ficklampa
badkläder
anteckningsblock
penna
sovsäck
liggunderlag
kontanter
sköna, mjuka kläder (till självförsvarskursen) 

Avgiften för lägret är 100 kronor. 
Avgiften finansierar maten under helgen. På lördag blir det 
frukost, lunch och  kvällsmat. På söndag frukost och lunch.

För att matlaget ska kunna planera inköp ska du anmäla ditt 
deltagande i förväg.

För anmälan och mer information:
info@revolution.se
mobil 076 55 02 113 

Avgift och mat

Anmälan och kontakt

Förslag på packning:



C:a 17.00 Ankomst till lägret och Grillknytis
Ta med något att grilla

09.00-10.15 Frukost

10.30-11.30 Vilka är vi och vad står vi för?
Sommarlägrets första föreläsning är en presentation av 
ungdomsförbundet Revolution. Du får lära dig om organi-

sationen och dess politik.

11.40-13.00 Valet 2010: Vad ska man rösta på och vad spelar det 
för roll?

I september är det dags att rösta i riksdagsvalet för de 
som har åldern inne. Vad ska man rösta på och varför? 

Hur ska vi förhålla oss till socialdemokraterna och vän-
sterpartiet?

13.30-14.15 Lunch

14.30-16.00 Kapitalismens kris – vi vägrar betala! 
Få en revolutionär lösning på kapitalismens kris.

 

16.10-17.40 Krossa imperialismen – befria Palestina! 
Vad händer egentligen i Palestina? Varför är det en vik-
tig fråga? Hur ska man förhålla sig till konflikten?

Fredag den 20 augusti

Lördagen den 21 Augusti



 

17.50-19.20 Välj mellan tre ämnen:

Framåt för en revolutionär tidning!
 - Vi pratar om hur man gör en tidning och diskuterar 

fram bra idéer på artiklar och utformning.
Utåtriktat arbete

- Hur organiserar man en gatuaktivitet och ett 
skolbesök? Hur agerar vi på en demonstration?

Kunskap är makt!
- Hur håller man en lyckad studiecirkel?

19.30 Middag

Resten av kvällen: Kulturkväll med musik och teater

09:00-10.15 Frukost

10.30-11.30 Är sex arbete? Om prostitution och porr
Hur ska vi förhålla oss till prostitution och porr? Är 
statligt förbud vägen framåt? Hur ska vi stödja sexar-
betarnas möjligheter att organisera sig? Få en marxis-

tisk analys!

11.45-13.30 Självförsvar
Välkommen på ett pass kul och funktionell självförs-
varsträning! Lär dig vilka principer som fungerar i 
verkligheten och vad som är bullshit i kampsports-
världen. Utrustning: Sköna, mjuka kläder som du kan 

röra dig i.

13.40 Lätt lunch och avslutning med sång:
Vi sjunger Internationalen!

söndagen den 22 Augusti


