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Sommer, sol og

socialisme
På International Socialistisk Ungdomslejr bliver du en del af
de globale kampe for socialisme, feminisme of demokrati.
Uanset om du interesserer dig for for kvindestrejker i Polen,
fabriksbesættelser i Italien eller væbnet kamp mod regeringen
i Filippinerne, kan du lære mere om det på ISUL. Og du kan lære
det fra dem, der er med i kampene.
I dette hæfte finder du programmet for lejren samt en række
praktiske oplysninger

En selvorganiseret lejr
International Socialistisk Ungdomslejr er helt igennem selvorganiseret. Vi unge socialister står selv for at arrangere, afvikle
og styre den på demokratisk og solidarisk vis. Vi lægger selv
det politiske program og deler de praktiske opgaver på lejren i
mellem os.
Solidaritet for os betyder blandt andet, at deltagerprisen på
lejren og priserne i baren er reguleret efter, om man kommer
fra et land med stærkere eller svarere økonomi. Derfor kan
man, hvis man har mange penge, betale mere, så kammerater
med færre penge kan betale mindre. Det er en måde at gøre det
muligt for vores kammerater fra lande med lavere indkomster at
rejse til Danmark og deltage i lejren.
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Praktisk om lejren og forberedelsen
Lejren afholdes den 22. til 28. juli 2018 i nærheden af Billund. Vi arrangerer fællesafgange med opsamling både fra
København og ned gennem Jylland.
Vi afholder delegationsmøde lørdag den 26. maj på SUFs
Sekretariat i København. Det er vigtigt at alle deltager, så vi kan
planlægge den danske deltagelse i lejren sammen og lære hinanden at kende, inden vi skal ud og møde 400 kammerater fra
andre lande. På delegationsmødet skal vi blandt andet tale om
delegationens praktiske og politiske struktur, planlægge vores
bidrag til de selvorganiserede pladser og arbejde med workshops. Når du har tilmeldt dig, modtager du yderligere information om delegationsmøde.
Tilmelding sker på www.ungdomslejr.dk, og tilmeld dig gerne
før end senere. Når du har tilmeldt dig, vil du få opdateringer
på planlægningen og få mere information om, hvordan du kan
bidrage til planlægningen.
Pris for deltagelse er, alt efter indkomst: kr. 350 / kr. 700 / kr.
1.500 / kr. 3.000.
På din pakkeliste bør du blandt andet skrive liggeunderlag og
sovepose samt et telt, hvis du har sådan et. Ud over tøj, service
og toiletsager til hele ugen, er det også en god idé at have en
blok med til at tage noter under workshops samt en kop, du kan
bruge til kaffe og/eller vin.
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Program
Hermed det færdige program som det blev vedtaget på årets
internationale planlægningsmøde i Amsterdam i Påsken.
Hvis det intet andet står, er der generel enighed om, at skolingsoplæg og introduktioner skal holdes på under 30 minutter
for at efterlade tid til diskussion.
Som forberedelse til dette års LGBTIQ*-plads har vi besluttet,
at hver delegation skal forberede en skriftlig landerapport
hjemmefra, som skal uddeles på pladsen. I år er nogle af dagene
på LGBTIQ*-pladsen markeret som åbne. På disse dage er alle
kammerater velkomne. De andre dage er forbeholdt kammerater, der identificerer sig som LGBTIQ*.
På lejrens tredje dag skiller programmet sig lidt ud. For det
første kommer der til at være en stor fællesplads for kvinder,
LGBTIQ* og racialiserede kammerater. For det andet skal vi på
en ekskursion, som vil give os mulighed for at tilbringe lidt uformel tid med hinanden og lære hinanden at kende.
Under hele lejren vil der være mulighed for fritidsaktiviteter
såsom brætspil, bannermaling, ”conversation starters” på forskellige sprog osv. i lounge-området.

Dag 0: Velkommen

Ankomst og aftensmad
22.00: Officiel velkomst og åbningstaler
-Velkomstrally – repræsentant fra Enhedslisten (10 min)
-Politisk og praktisk præsentation af lejren – Danske delegation (15 min)
-Præsentation af kvinde- og LGBTIQ*-plads – Italienske delegation (15 min)
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-Præsentation af plads for racialiserede – Franske delegation (10 min)
-”Fra 1968 til 2018 – erfaringer med internationalisme og
revolutionær kamp” – Franske delegation (10 min)

Dag 1: Kapitalismens økologiske krise – behovet for et økosocialistisk alternativ

7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.45: Skolingsoplæg: Økosocialisme og energisektoren – Daniel Tanuro
Dette skolingsoplæg vil introducere os til konceptet økosocialisme og forklare hvordan økologi har potentialet til at bryde
med den kapitalistiske produktionsform. Derudover vil det dykke konkret ned i en analyse af energisektoren. Det vil introducere koncepter som cirkulær økonomi, skiftet til en international
demokratisk og solidariske energiproduktion og –forbrug, lokal
produktion og forholdet mellem økologi og arbejderbevægelsen.
10.45 - 12.00: Kvindeplads– Introduktion (Be + GB)
Kvindepladsen er en kampplads, hvor kvindesubjektets plads
i den revolutionære bevægelse er i fokus, og hvor søstersolidaritet er rammen. Kvindepladsen er en politisk plads og ikke
en plads, der eksisterer uden for eller uafhængig af det patriarkalsk kapitalistiske samfund, men på trods heraf. Denne
første dag på pladsen vil byde på en introduktion til dette.
Derefter skal vi i mindre grupper diskutere vores erfaringer med
undertrykkelse.
Der nedsættes en festkomite.
12.00 - 13.00: Interdelegationsmøde/ Koordineringsmøde for
lejrens tryghedskontakter
13.00 - 14.30: Frokost
14.30 – 15.45: LGBTQIA+plads – Introduktion (It + Ch) – Åben
plads
5

Denne plads er en kampplads, et sted hvor queer smitter og et
safe space. På denne første dag vil vi i mindre grupper diskutere vores erfaringer med diskrimination og undertrykkelse.
Der nedsættes en festkomite.
15.45 - 17.15: Workshop
Umuligheden af grøn kapitalisme (Fr-NPA)
Reappropriering af landeområder (IT COM)
Blokader af infrastruktur: Ende Gelände, Hambacher Forst (D /
DK)
Planlagt forældelse og værktøjer til at gå imod det (praktisk
workshop) Eksempler som skraldning, upcycling, reparation af
ting (DK)
Cykling: klimavenlige og tilgængelige byer (DK)
Klima, klasse, race og katastrofer (DK)
Teknologiens begrænsninger i kampen mod et økologisk kollaps (EE)
Dyrenes befrielse og antispecisisme: potentialer og begrænsinger(EE)
Fødevaresuverænitet, kollektivt ejerskab og landbrugskollektiver (IT COM)
Økofeminisme(DK)
17.15 - 17.45: Snackpause
17.45 - 19.00: Plads for racialiserede - Introduktion (FR NPA +
ENS)
19.00 - 20.30: Delegationsmøde
20.30 - 22.00: Aftensmad (Lejrledelsesmøde)
22.30: Social ryste-sammen-leg (DK)

Dag 2: Søstersolidaritet og feminisme

7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.45: Skolingsoplæg: Revolutionære perspektiver i
den feministiske kamp / Julia Cámara
Dette skolingsoplæg vil analysere det materielle grundlag
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for dannelsen af det politiske subjekt. Den vil reflektere over,
hvordan andre faktorer influerer bevidsthedsdannelsen, og
hvordan kvindebevægelse og -kamp kan radikalisere og skabe
grundlag for en transformation til revolutionær bevidsthed.
Dette ved brug af historiske eksempler samt ved at se på potentialet i nutidige bevægelser.
Skolingsoplæget vil modsætte sig et essentialistisk og universelt kvindebegreb og i stedet komme med en intersektionalistisk og marxistisk forståelse.
10.45 - 12.00: Feministisk selvforsvar for kvinder, LGBTIQ* og
racialiserede– DK + SW
Permanente workshops:
-Studenterorganisering – CH + NPA
-Arbejderorganisering – ??
-Solidaritetsarbejde med migranter – IT
De permanente workshops skal fokusere på at koordinere kontakter og kamp uden for lejren.
12.00 – 13.00: Interdelegationsmøde
13.00 – 14.30: Frokost
14.00 - 15.45: Kvindeplads - Søstersolidaritet (EE)
Meget kort introduktion der vil være en opfølgning på morgenens skolingsoplæg. Vi skal i grupper diskutere, hvordan vi
opbygger søstersolidaritet og skrive vores pointer på plakater,
der kan dekorere pladsen, lejren og festen.
15.45 - 17.15: Workshops
Kvinder under 1968-oprøret i et internationalt perspektiv (FR)
Sexarbejde (IT COM)
Kvinders placering i fagforeninger og politiske organisationer
(FR)
Teori om social reproduktion (IT COM)
Selvbestemmelse og reapproriering af vores kroppe (inkl. abortrettigheder) (POL/DK) / Hvis ingen fra Polen kommer, vil fokus
ligge på abortrettigheder og prævention med et kritisk blik på
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medicinalindustrien (DK)
Opbygningen af den feministiske strejke 8. marts 2018 med
fokus på strejken som feministisk værktøj og betydningen af
reproduktivt og omsorgsarbejde (EE)
Intersektionel feminisme: Begrebets oprindelse og forskellige
modeller i et historisk perspektiv (IT)
Migrantkvinders rejse og deres specifikke situation (BE)
Online sexisme (DK)
17.15 - 17.45: Snackpause
17.45 - 19.00: LGBTQIA* plads – Transformation af relationer
(BE) – åben
19.00 - 20.30: Delegationsmøde
20.30 - 22.00: Aftensmad (Lejrledelsesmøde)
22.00: Rally før Kvindefesten
22.30: Kvindefest!

Dag 3: Racisme, imperialisme og det yderste
højre

7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.45: Skolingsoplæg – Det yderste højres fremmarch /
Michael Löwy
Det yderste højres fremmarch præger vores tids sociale og
politiske virkeligheder mange steder på kloden. Dette skolingsoplæg vil analysere, hvorfor dette sker og hvilke konsekvenser
det har for forskellige samfundsgrupper. Det vil også diskutere
vores strategier for modstand.
10.45 – 14.00: Fællesplads for kvinder, LGBTIQA* og racialiserede (FR NPA + ENS) – Intersektionalitet i vores tids feministiske bevægelser + Snacks
Fællesintroduktion til temaet efterfulgt af introduktioner fra
hver plads (10 min hver)
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14.00 - 15.30: Workshop
Diskussion af De Sorte Pantere (FR NPA)
Gadesælgernes kamp (EE)
Fascistiske organiseringer og militia(EE)
Antiracistisk gensidig hjælp – Fuori Mercato (IT)
Hvordan ser kolonialisme og imperialisme ud i dag? Dekolonialiserende perspektiver (IT COM)
Kolonisering af Grønland – hvilke konsekvenser har Danmarks
kolonialisering haft for Grønland, og racisme mod Grønlændere i Danmark (DK)
Den brasilianske situation – politisk repression (BR)
Politisering af solidaritetsarbejde med migranter(Be)
Fortress Europe (DK)
Raps populærhistorie(FR)
15.30 - 19.30: Udflugt + Frokost
19.30 - 21.00: Delegationsmøde
21.00 - 22.30: Aftensmad (Lejrledelsesmøde)

Dag 4: LGBTQIA* - Queer oprør

7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.45: Skolingsoplæg: ”De revlutionære perspektiver i
seksualpolitik” / Mauro Muscio
Hvilken revolutionær rolle spiller radikal seksualpolitik, og
hvor og hvordan ser vi åbningerne for det i dag. Teori samt
historiske og nutidige eksempler og erfaringer. (Med fokus på
åbningerne for et oprør i stedet for de sidste par års analyser af
neoliberalismens udfordringer for et.)
10.45 - 12.00: LGBTQIA+plads (Festkomiteen præsenterer en
plan for festen)
Diskussion og planlægning af festen og rally.
12.00 - 13.00: Interdelegationsmøde
13.00 – 14.30: Frokost
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14.30 - 15.45: Permanente workshops:
-Studenterorganisering – CH + NPA
-Arbejderorganisering – ??
-Solidaritetsarbejde med migranter – IT
De permanente workshops skal fokusere på at koordinere kontakter og kamp uden for lejren.
15.45 - 17.15: Workshop
LGBTQIAP*fobi i skolesystemet (FR ENS)
Biseksuel usynliggørelse (EE)
Homonationalisme, femonationalisme og islamofobi (CH)
Forholdet mellem gensidig hjælp/selvorganiseret hjælp og
adgang til sundhedsvæsenet (IT COM)
Køn og sprog – kønnet sprog og hvordan det queeres (BE)
Repræsentation af LGBTIQA* i medierne (BE)
Seksualitet og kvinders nydelse (FR NPA)
Marxisme og LGBTIQA*-bevægelsen – analyse af Pride (DK)
Trans- og intersexliv (DK+NPA)
Queerteori og –praksis (IT COM)
17.15 - 17.45: Snackpause
17.45 - 19.00: Kvindeplads - “Parforhold, romantisk kærlighed
og monogami” (DK)
Kritik af det bestående og diskussion af alternativer
19.00 - 20.30: Delegationsmøde
20.30 - 22.00: Aftensmad (Lejrledelsesmøde)
22.00: Rally før LGBTIQA*-fest
22.30: LGBTIQA*-fest!

Dag 5: Arbejderorganisering, uddannelsespolitik og ungdommen
7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.30: Permanente workshops:
-Studenterorganisering – CH + NPA
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-Arbejderorganisering – ??
-Solidaritetsarbejde med migranter – IT
De permanente workshops skal fokusere på at koordinere kontakter og kamp uden for lejren.
10.30 – 12.00: Skolingsoplæg: Prekaritet og faglig organisering af ungdommen / Nina Trige
Skolingsoplægget skal komme ind på:
-Prekære arbejdsforhold. Hvad er vores analyse af prekaritet,
og hvilken betydning har det for vores tilgang til arbejderkamp
og organisering?
-Studenterkamp, solidaritet mellem studerende og arbejdere og
indtrædelse i arbejdsmarkedet
-Organisering af freelancere og løsarbejdere
12.00 – 13.00: Interdelegationsmøde
13.00 – 14.30: Frokost
14.30 – 15.45: Kvindeplads: Kampen mod vold mod kvinder
(IT)
Introduktion baseret på erfaringerne fra Non Una di Meno og
bevægelsens plan for et opgør med vold mod kvinder.
15.45 - 17.15: Workshops
”Deliveroo-strejke” i Frankrig (FR NPA)
Arbejderkamp i prekære sektorer (EE)/Vigtighed af at skabe
alternative frirum (EE)
Praktik under senkapitalismen: Eksempler fra Schweiz med
skole-arbejde-skift og ulønnet arbejde (IT SA + CH)
Studenterorganisering på universiteter – hvad er målet, og
hvordan gør vi det bedst i dag? Erfaringer fra Toulouse med
skift i organiseringsformer efter Loi Travail (FR NPA)
Organisering af migrantarbejdere i traditionelle fagforeninger
– erfaringer fra Københavns metrobyggeri (DK)
#MeToo i fagforeningerne: Er fagforeningerne blevet feministiske? – Diskrimination af LGBTIQ* og kvinder på arbejdspladsen (DK)
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OK18 – feministiske krav (DK)
Kvinder i byggebranchen – repræsentation og konsekvenser i
form af byer skabt for mænd (DK+IT)
Teori om social dumping som kapitalistisk værktøj i et internationalt perspektiv ex. Israel/Palæstina (DK)
Revolutionære perspektiver i undergrundskultur (FR-NPA)
Alternative, nye former for fagbevægelsesarbejde (IT)
17.15 – 17.45: Snackpause
17.45 – 19.00: LGBTQIA*plads (DK)
Intern diskrimination / Hvordan får vi en forenet og inkluderende bevægelse?
19.00 - 20.30: Delegationsmøde
20.30 - 22.00: Aftensmad (Lejrledelsesmøde)
22.30: Filmvisning “Sozialabbau das isch de hass” (CH)

Dag 6: Hvordan forandrer vi verden

7.45 - 8.30: Morgenmad
8.30 - 9.15: Delegationsmøde
9.15 - 10.45: Skolingsoplæg: Nye strategier for revolutionær
kamp set i lyset af neoliberalismens krise og fremvæksten af
autoritære stater / Penny Duggan
Dette skolingsoplæg vil give en analyse af neoliberalismens
krise og bevægelsen henimod autoritære stater. Hvilke udfordringer og potentialer giver det os? Hvilke ændringer ser
vi i klassesammensætningen? Og betyder alt dette noget for
ændringer i vores strategiske tilgange?
Skolingsoplægget vil berøre:
-Hvilke revolutionære muligheder eksisterer under dette internationale autoritære skift
-Tilbagefald til nationalstatsperspektiver i lyset af økonomisk
afpresningspolitik fra overnationale strukturer
-Hvilke revolutionære strategier har vi brug for i vores sociale
bevægelser
-Hvordan går vi fra et krav om rettigheder til opbygning af
modmagtsorganer
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-Perspektiver for reorganisering: Selvorganisering, brede partier, enhedsfront
10.45 - 11.45: Plads for racialiserede –Evaluering (FR ENS +
NPA)
11.45 - 12.45: LGBTIQ* plads – Evaluering (IT)
12.45 - 14.15: Frokost
14.15 - 15.45: Workshop
Generalstrejken (FR NPA)
Hvordan skal vi organisere os som revolutionære i dag (DE)
Personlige erfaringer fra Rojava (DE/DK)
Hvordan kan vi være revolutionære aktivister i brede partier
(FR ENS)
Marxisme og populisme (EE)
Gensidig hjælp i konflikt med systemet. En strategisk mulighed
for at skabe selvorganisering (IT COM)
Hvordan organiserer vi kampen mod EU som en kapitalistisk
struktur(DK)
Praktiske og organisatoriske erfaringer fra organiseringen af
strejken 8. marts i år (EE)
Konspirationsteorier i krisetid(GB)
Masseovervågning og digitale udfordringer(FR ENS)
Statsrepression (FR NPA)
15.45 – 16.45: Kvindeplads – Evaluering (FR NPA)
16.45 - 17.15: Snackpause
17.15 - 18.45: Delegationsmøde
18.45 - 20.30: Lejrledelsesmøde + Pak dine ting
20.30 - 22.00: Aftensmad
22.00: Afslutningsrally – på gensyn næste år!
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Revolution - feminisme - antikapitalisme

Alle kan se, at verden er fucked. De store virksomheder
smadrer klimaet, mens vores levevilkår forværres; undertrykkende strukturer begrænser os i vores køn og seksualitet; racismen og sexismen vokser overalt. Samtidig griner de rige slipsedrenge hele vejen ned til banken, hvor de sætter deres penge i
skattely.
Der er brug for et socialistisk samfund og solidaritet på tværs
af grænser. Derfor afholder vi International Socialistisk Ungdomslejr. Vi vil ikke se passivt til, mens kapitalismen og patriarkatet smadrer vores nutid og fremtid. Og vi er nød til at stå sammen på tværs af grænser og gøre vores aktivistiske modstand
international. Derfor skal du med på ISUL.

Kvindefest

På ISUL er der én bestemt aften, som for lejrens kvinder er
noget helt anderledes end andre aftener; aftenen med kvindefesten. Patriarkalske strukturer eksisterer alle steder, hvor
vi befinder os. Selv i selskab med vores bedste allierede kan vi
ikke smide alt det, vi har lært om, hvordan vi skal være, ud.
Ved at holde en fest uden mænd ændrer vi i denne dynamik.
Vi skaber et nyt rum, hvor vi ikke skal vige for mæng. Vi skaber
et rum, hvor vi selv er i centrum.
Lejren er fyldt med gode kammerater uanset deres køn. Til
trods for det, kan vi kvinder alligevel komme til at overse hinanden, og det er så vanvittigt ærgerligt. Festen er et redskab,
der synliggør os over for hinanden. Det er ikke kun noget vi
mærker til festen, men også resten af lejren.
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LGBT* fest

Til ISUL er opgøret med heteronormen i centrum. Det er en
politisk fest, hvor vi med forskellige lege, udsmykning og aktiviteter bryder køns- og seksualitetsnormerne og skaber et frirum
til at udleve andre seksualiteter end den heteroseksuelle.
Køn og seksualitet er ikke noget, der er fast og givet én gang
for alle. Begge dele kan skabes og udfordres, eksempelvis gennem måden vi går klædt, danser, har sex, tænker og taler med
hinanden.
Vi vil ikke lade de herskende normer styre os. Kun ved at
udfordre dem aktivt sammen, kan vi bryde dem ned. Vil du være
med til det? Så tag med på ISUL.
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Socialistisk

Ungdomsfront

