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Ro'ci Front sornmerikzi r

TROMØYA v/ ARENDAL

9. — 16. JULI
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Sommerferien nærmer seg, og iår som i de siste 10 år vil Rød Front
sommerleir bli arrangert over hele landet. Rød Front Sommerleirene
samler tusenvis av revolusjonære og progressive til livlige
politiske diskusjoner og godt kameratskap.
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Rød Front Sommerleire er arrangert av
revolusjonære og progressive.

AKP(

I)

og er åpne for alle

På en av de største sommerleirene'var det ifjor en egen fremmed—
arbeiderbrigade. Fremmedarbeidere fra 9 forskjellige nasjoner deltok sammen med norske kamerater. Det samme vil vi arrangere i år
på Hove, Tromøya ( i nærheten av Arendal) fra 9. — 16. juli.
Fremmedarbeiderne er , velkomne til ,alle leirene, men vi vil spesielt
invitere dere til denne. Dette fordi både program bg oversettelses7
opplegg vil gi større utbytte av leiren.
Vi tror leiren vil bidra til å styrke den revolusjonære bevegelsen
i Norge og enheten mellom norske arbeidere og fremmedarbeidere.
PROGRAM:

.3".

— FOLKEKRIG
Kan erfaringene fra den tredje verden brukes i Norge?
— HVA ER REVOLUSJONÆR FAGLIG POLITIKK?
— STORTINGSVALGET 1977
Rød Valgallianse mot . "NKP" s- og SV's moderne revisjonisme.
tillegg til dette vil det bli forskjellige seminarer bl.a. om
kampen mot undertrykkinga av fremmedarbeidere i Norge.
Foredrag og diskusjoner vil bli holdt på engelsk og norsk, men hvis
nødvendig vil vi forsøke å få i standovorsettelser på andre språk.
Det er også rikelig anledning til ferie. Tromøya har fine bademuligheter. Det vil også bli arrangert sportsaktiviteter og mye kultur.
I
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PRAKTISKE INFORMASJONER:
Det koster kr 275,— å Leita på leiren. Det er gratis for barn under
7 år og halv pris for barn mellom 7 og 14 år. Prisen inkluderer
middag ° Mat til ue andre måltidene blir å få kjøpt på leiren.

De fleste på leiren bor i telt. Hvis dere ikke har tolt, eller
kjenner noen der2 kan dele med, så er det mulig å låne telt på
leiren. Fa-:lilier med barn eller andre som av helsemessige grunner
i brakker (som er meget bra).
ikke kan bo i telt, vil få
Alle må ha soveposer. Hvis df2re ikke har så si fra på forhånd. -"Husk
slags vær.
å ta med klær -t:L_
Det går tog til ,\rer.Ual, men det vil også bli satt opp spesielle
busser som går direkte til leiren. Bussprisen er ca. kr 100,—
1U
tur/retur.
Mer informasjon om denne leiren eller andre leire,
av juli, kan fås ved henvendelse til

øvreda+, 7

siste del

4..,.diefon 35 22 50
VEL MØTT!
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It is almost time for summer holidays, and this year as in the
.
' ..est 10 years, Red Front Summer Camp will be arranged throughout the country. Red Front Summer Camps gather thousands of
tommo2
mevolutionary and progressive people for lively political,, ..,,,,,,,mmo2
d;.scussions and good comradeship.
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Red Front Summer Camps are arranged by AKP(ml) and are open for 'log
a:.1 revolutionary and progressive people.
.___- ....,- .7fle.,., ,IR
There was a Foreign Worker Brigade at one of the largest Summer 3VWX
Camps last year. Foreign workers from 9 different countries
3 9
pafticipated together with Norwegian comrades. The same will be
3cilt,
arranged this year at Hove, Tromøya (near Arendal) from the 9th >!,3±
,
to L,he 16th July.
gq
For e ign workers are
, welcome at all the camps, but we will
Jmme11
extand a special invitation to you to come to Tromøya. This
.1vni
becaise both the programme and translation arrangements allow !Blyg°
for rreater benefit from the camp.
-axcx IV
We believe the camp will contribute to strengthening the
revolutionary movement in Norway and the unity between Norwegian
workers and foreign workers.
.7,,y-1- I

,,.t.-..

t,-- -,-

,,-

.

PROGRAMME
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PEOF_E'S WAR c
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Can -.he expience from the Third World be used in Norway?
WHAT ARE REVULUTIONARY TRADE UNION POLITIOS?

PARLIAMENTARY ELECTIONS 1977v

n fr;
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bor,

Rød Valgallianse (Red Election Alliance) against "NKP"s
(Norwegian "Communist" Party's ) and SV's (Laft Socialist
Party's) revisionism.
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In addition, there will be several seminars,- among other things,
on the .: -1; .ruggle against the suppression of foreign workers in
_

___

Norway.
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Lec. tures End discussons will be held in English and Norwegian, but
other
if rft-3,-..:ary i, , ,'
', tr i to .arrange translation to
full
opportunity
for
a
holiday.
Tromøya
'.) 3
lar
T:., ::-, '
pûssibilities. Sports activities and culture
has goc,d bathirwill also be arranged “•
Lt"'

P:::TICAL INFORMATION
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It co-sts kr 2 - 5,- to par-Lir:ipate in the camp. It is free for"
years and Half-price for children between 7 and
children

14. The price.
bought at the cGmtp

Food for the other meals can be

At the camp, most people livfe in tents. If you don't have a tent,
or don't know anyone who has, or that you can share with, it willi

be possible to borrow a tent at the camp. Families with children
or others, who, due to hecl-sh reasons cannot live in a tent, will
be given place in barracHe (w'-1,1 are very good). Everyone must
J7-u dce . " nave, finform us beforehand.
have a sleeping bagc
Remember to take clo-clg for ali_ Klnds of weather.
There are trains to Arendal, but there will also be special
buses going dirctly te the camp. The bus fare is approximately
kr 100,- return.
Further information about this or other camps, at the end of July,
can be given at
øvregate 7, Tel..35 22 50
WELCOME!

