Sommarvänsterns läger, belägen på 1700-talsgården i Frustunaby, Sörmland,
presenterar här dom politiska samtalen vi kommer att ha tillsammans ute i
grönskan.

Vi kommer att få tid till att diskutera politik, viktiga samhällsfrågor ute i grönskan. Men vi kommer även att få
tid att lära känna varann och äta god mat, lyssna på musik, bada och sola eller ta en roddbåt ut i vattnet.

*Lobbyister, extremister och godtrogna sossar - EU projektet och vänsterns alternativ
Vi har ett EU som skickar folk till döden, ett EU som är odemokratiskt och som urholkar arbetares rättigheter.
Deniz Tütüncü diskuterar hur EU påverkar oss och läget nu med BREXIT. Hur vill vi hantera det framöver?
Vänsterpartiet som ett kritiskt socialistiskt parti inom EU? Vågar vi nämna en eventuell Swexit?

*Socialistiskt ledarskap
Lars Ohly delar med sig av sin erfarenhet om vad ett socialistiskt ledarskap innebär. Vilka svårigheter man möter
och hur man hanterar svåra politiska beslut. Real life story helt enkelt.

* Workshop i antirasistisk argumentation
Måns Vestin diskuterar hur vi bemöter en debatt där fakta och logik inte längre gäller. En antirasistisk debatteknik
för att vända samhällsklimatet.

*En radikal klimatomställning räddar välfärden (och kanske världen)
Tove Pehrsson från storstockholms distrikts miljö- och klimatutskott presenterar vår omställningsplan för
Storstockholm. Konkreta idéer för en hållbar politik så att vi kan stärka vår position som det miljövänsterparti vi
faktiskt är.

*Fackföreningar, förenen eder!
Vi behöver en stark bred fackföreningsvänster, där de olika facken samarbetar med varandra. Hur lyckas vi med
det? Vilka är de gemensamma frågorna som driver oss och hur gör vi det organisatoriskt? Marta Aguirre berättar
om sin erfarenhet och syn kring det akuta i att stärka samarbetet mellan facken inom partiet. Olika
branschföreningar kommer att vara på plats. Mer info kommer ut snarast.

Allmän info
Pris: Låginkomsttagare: pensionärer, studenter, sjukskrivna m.fl. 200kr
Barn Gratis
Övriga 800 kr

Datum. 5-7 augusti
Boende Stugor med ca 40 sängplatser, alt det går att tälta för dom som vill det.
Arrangör: Sommarvänstern, en tillfällig arbetsgrupp med olika medlemmar i Vänsterpartiet som är öppen för alla
att delta i.
Anmälan görs här: sommarvanstern@outlook.com
Betalning görs till Vänsterpartiets Haninge konto bg 5436-9889
För frågor 070-109 59 67 (Elena Karlströms mobil)
Fb-event: https://www.facebook.com/events/258701147824393/?active_tab=posts, sök sommarvänstern på
facebook
Barnrådet har en massa planer på dans, fotboll, spökrunda, bad och många fler överraskningar.
Musik, kultur och workshops kommer också att finnas - för det ultimata minglet <3
Vi hoppas att detta kommer att bli ett återkommande läger där vi får tid att träffas under kolloliknande
förhållanden!

