
Torsdag 13. maj Fredag 14. maj Lørdag 15. maj Søndag 16. maj

9.30 – 11.30

Enhedsfront 
& overgangskrav

Skoling v. Jonathan Simmel

Trump fascismen 
Hvordan kan vi forstå 

og bekæmpe den?
Foredrag v. Einar Baldursson

Latinamerika 
Har 00’ernes venstrebølge 

spillet fallit?

Fælles 
oprydning 
og hjemrejse

Borgmester Socialisme
Erfaringer fra 

Lasse PNOlsen & 
Ninna Hedeager Olsen

Det prækære arbejdsmarked 
& faglig mobilisering

Freja Hvid Kirchert

Revolutionært fagligt arbejde
Erfaringer fra det private 

og offentlige

Neo-liberalismen i respirator?
Corona & finanspolitikken 

Anders Hadberg

#enblandtos / #metoo i DK 
Hvad har rykket sig? 

Hvad er næste skridt?
Sinem Demir

Diagnosesamfund, 
psykiatrikritik og klassekamp

Jesper Carlsen, psyk.
& ADHD konsulent

12 Frokost Frokost Frokost

14 – 16

By og land? 
Højhuse, fortætning, 

liv i landsbyen

Lystigt landbrug
- bæredygtige overgangskrav

Astrid Vang Hansen

AFSLUTNING

Fossil Kapitalismen
Corona, klima og kronisk 

undtagelsestilstand  
- Krigskommunisme i det 

21. århundrede

Andreas Malm, 
Lunds Universitet og 

medlem af Socialistisk Politik

AKTUELT EMNE
Filosoffernes café: Venstrefløjen 

& Identitetspolitikken

Fra vindmøller til klassekamp: 
Klimakampens rødder

Birgitte Diget & Rune Pop

Betingelser for statsborgerskab

16 På tur Revygruppe
Fritidsworkshop

Bolche kogeri Revygruppe
Fritidsworkshop

Vi spiller bold Revygruppe
Fritidsworkshop

Onsdag 12. maj

18 Velkomst til Påskeseminaret
Middag kl. 19 

Aftensmad Aftensmad Aftensmad

20 – 22

Ankomst og hygge PANELDEBAT Social-socialistiske eventyr 
og frække fabler  

med ordsmed og historiefortæller 
Trine Lindhart-Roux

Den store
forårsmiddag og

festivitas

TAG MED PÅ SOCIALISTISK FORÅRSSEMINAR!

SAPs traditionsrige påske seminar af-
holdes i år i Kristi Himmelfarts ferien. 
Vi tror og satser på, at C-19 restriktio-
ner - hjulpet på vej af foråret - gør det 
muligt at samles på en efterskole med 
gode rammer udendørs og indendørs.  
 Seminaret byder på både organise-
rede politiske diskussioner og giver 
også god plads til fritid på de skønne 
udendørs arealer og indendørs hygge  
med Scrabble, Bezzerwizzer eller revy.
 Seminaret er en enestående mulig-
hed for at møde gamle og nye kamme-
rater over en kop kaffe eller øl og en 
snak.
	 Vi	slutter	lørdag	aften	med	en	flot	og	
festlig middag.

Vi ses til maj!

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Tid: 12. - 16. maj 2021

Sted: Naturskønne omgivelser
ved Slagelse

Pris: 900 kr. for hele seminaret
650 kr. for arbejdsløse
450 kr. for fattigrøve
250 kr. for børn fra 4 - 12 år

Prisen dækker program, overnatning
og mad.

Rejserefusion: Vi dækker beløb over 
100 kr. ved billigste rejseform samt
rejseomkostninger for børn under 12 år.

Børn: Vi arrangerer børnepasning og
aktiviteter for børn, mens der er pro-
gram. Dog ikke under velkomsten og 
festen lørdag aften.
Tilmelding til børnepasning senest 
den 21. april.

Læs mere på socinf.dk
Tilmeld dig direkte på 
https://llk.dk/m2e5xc

UDVIKLING
HOLDNINGER
DISKUSSION
KO N F RO N TAT I O N
FEST&TEATER
FOREDRAG
LEG&SAMVÆR


