
Hvad? 
Marxisme er en politisk festival med møder og debat, arrangeret 
af Internationale Socialister/ISU og forlaget Modstand.org.

HvornAr?
Marxisme 2016 finder sted lørdag den 19. nov. fra kl. 10. Mødernes 
start- og sluttidspunkter kan du se i programmet.

Hvor?
Marxisme 2016 foregår på Christianshavns Beboerhus, Dronnin-
gensgade 34, Kbh., tæt ved Christianshavns Torv (bus og Metro).
Tag bus 2A eller 9A fra Hovedbanegården.

Priser
Billetter koster 100 kr. (50 kr. for studerende, arbejdsløse m.fl.) for 
hele seminaret inkl. festen.
Billet til enkelt-møder koster 25 kr. – og festen 40 kr.

Overnatning
Har du brug for overnatning før eller efter Marxisme 2016, så giv 
besked ved tilmelding.

– Organisér mod nedskæringer og racisme
19. november i København
socialister.dk/marxisme

Marxisme

Praktisk  
information



Tid Salen Nisten Transitten
10.00 Grækenland: Hvad gik 

galt for SYRIZA?
Lars Henrik Carlskov, IS/U

Krise og modstand  internationalt

Udbytning og krise – 
en marxistisk forklaring
Christine Bergen, ISU

Introduktion marxistisk økonomi

11.15 Pause
11.45 Kvinder under krisen

Charlotte Lund, medl. Kbh.s 
borgerrep. for Enhedslisten

Anna Wolf Kristensen, ISU

Krise-Danmark

Marxisme: Forandrin-
gens filosofi
Sigurd Skov, IS/U 

Parti og revolution

13.00 Frokost
14.00 Højre-populismen 

efter Trump
Mark Thomas, medl. Socialist 
Workers Party, Storbritannien

Krise og modstand  internationalt

Syrien: Hvad siger 
socialister?
Charlie Lywood, IS/U 

Imperialismen

15.15 Pause
15.45 Panel: Hvordan stop-

per vi Løkkes angreb?
Daniel Panduro (Enhedsli-
sten), Bjarke Charlie Serrit-
slev (Alternativet) og Anders 
Bæk Simonsen (IS/U)

Krise-Danmark

Revolution! Har vi brug 
for et parti?
Jørn Andersen, IS/U

Parti og revolution

17.00 Aftensmad
19.00 Panel: Kampen mod racisme

Lene Junker (RacismeFri By, Odense, og IS/U) og Jesper Juul Mikkelsen, IS/U

Mod racisme og fremmedhad

20.30 Fest (slutter kl. 01.00)

Der kan ske ændringer i programmet – følg med på socialister.dk/marxisme.

Marxisme 
2016

Marxisme 2016 er en lørdag – 19. november i Køben-
havn – med debatter for socialister og anti-kapitalister.
Krisen har nu næsten varet i 10 år. Magthavernes angreb på 
arbejdere og fattige bliver stadigt mere brutale. Samtidig 
bruger de racisme til at splitte os – og mere politi og kontrol 
til at holde os nede.

Hvordan kan socialister være med til at sikre, at det er mod-
stand og solidaritet, der vinder – og ikke, som i 1930’erne, 
brutale reaktionære kræfter?

På Marxisme 2016 er der møder om:
• Mod racisme og fremmedhad
• Krise og modstand internationalt
• Parti og revolution
• Introduktion til marxistisk økonomi
• Krise-Danmark
• Imperialismen

Marxisme 2016 er ikke kun alvorlige diskussioner – der 
er også lidt til den kreative side, og vi slutter med et 
brag af en fest.

Program
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