
INTERNASJONALT UTVALG 

( 

Oslo 20. august 1984. 

Til distriktsstyret! 

Vedlagt følger en ajourført oversikt over tilgjen geli ge 

r a pporter fra partiets internasjonale arbeid. Som 

dere ser er dette Cel 2o Del 1 fikk distriktsstyrene 

h østen 1982. Om dere mot formidning ikke sku l le 

ha Del 1 og ønsker den for oversiktens skyld, sender 

vi den på forespørsel. 

Flere vil sikkert ha registrert at distribusjon av 

rapporter har vært en uregelmessig affære. Vi beklager, 

og skal gjøre vært til at det etterhvert skjer mer regelmes 

regelmessig. 

Men: 

Vi har en bønn til dere. Vi har sagt det før ---.;,;--og-- gj e n ;.;;·------

tar det her: 

Send rapportene i retur etter at lån e tida p~ tre - 3 -

måneder er utløpt. · En flaskehdls er mangfoldiggjørxing 

av rapportene og n~r mange kopier som vi sender ut 

dermed går ut av sirkulasjon fordi et eller flere 

DS'er setter seg p~ dem, får vi mye ekstraarbeid. 

Finner dere rapporter som ligger s~ send dem omg å ende 

tilbake til oss. 

Ellers håper 

i arbeidet. 

'· . V l dere kan ha nytte av disse rapportene 
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INTERNASJONALT UTVALG 

Rapportoversikt pr. 1. august 1984. 

Denne rapportoversikten er et s upplement til oversikten sendt 

ut tidligere- pr. 1. oktober 1982. 

De rapportene som her er lista opp vil være tilgjengelige før 

utlån til Distriktsstyrer og sentrale utvalg. Lånetid er tre - 3 -

måneder, og rapportene skal straks re~urneres til Internasjonalt 

Utvalg. Rapportene oppbevares og behandles som DS-internt materiale. 

Denne lista er systematisert etter land, med undernummer for 

hver rapporto Ved bestilling henvises til landet og nummer, 

f.eks. Danmark 5). 

Bestillinger stiles til Internasjonalt Utvalg og sendes med 

internrutina. 

Dersom dere ønsker å gjøre n oen av ra pportene til gjengelige f o r 

kader utafor DS (fr ont kader, faglig ka d er etc.) må dere eks plisitt 

sp ø r om dette f o r hver en kelt ra pp ort ved bestilling. 

AFGHANISTAN: 

ARBENTINA: 

AZ~NIA: 

BANGLA DESH: 

BELGIA: 

BOLIVIA: 

Med kameratslig hilsen 

Intern as jonalt Utvalg 

Oslo 15. aug us t 1984 

9. Rap p ort fra partidelegasjonen desember 1982. 

Referat fra samtaler med Afghan Liberation 

Organ i sation. (ALO) 

10. Referat fra s~mtale - med ALO-rep~esentant i Europa 

i mars 1984. 

3. Ref e rat fra samtaler med PCR-A~entina i Oslo 

våren 1984. 

2: Referat fra samtaler med repr. for AZAPO i Norge 

september 1983. 

1. Referat fra samtale med Europarepresentanten for 

Revolution~ry Communist League of Bangla Desh 

i Bruxelles i juni 1984. 

14. Referat fra samtaler med PTB i Bruxelles mars 84. 

15. Referat fra samtaler med PTB i Bruxelles mai 84. 

16. Rapporter fra pinsekonfera nse i Bel~ri.a juni 1984. 

~~-~~m ta l er _ under partidelegasjonen til Lat.Am. høsten 82 • 

..•. ··- ··~- - ------ ---· -- ·-··----·------- . _.. ~---- - -· 

l 
l 

!· 
l· 

l 
i 
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side 2. 

CANADA: 

COLOMBIA: 

COMORENE: 

DANMARK: 

ERITREA: 

FILIPPINENE: 

FRANKRIKE: 

FÆRØYENE: 

GR ø~JLAND: 

HELLAS: 

IRAN: 

NORD-IRLAND: 

KAMPUCHEA: 

KINA: 

MALAWI: 

NEDERLAND: 

9. Referat fra samtale med WCP(m-1) august 1982o 

10. Rapport fra WCP(m-l)s 2. kongress i januar 1983. 

11. Inntrykk . fra den gamle ledelsen i WCP(m-1) gitt 

omkring den 2. kongressen i januar 1983. 

12. Referat fra en kronologisk oversikt over utviklinga 

i WCP(m-1) ved Ian R~derson -januar 1983. 

13. Referat fra samtaler med folk fra den nye l edelsen 

etter kongressen i j a nuar 1 983. 

2. Rapport fra partidelegasjonen til Lat.Am. høsten 1 982 . 

3. Rapport fra samtaler i Paris med Mouvement Communist 

(m-l) fra Comorene -april 1984. 

5. Referat fra ~øte med Peter Archtander fra KAP 1 

københavn - november 1983. 

6. Kefe r at fra møte med KAP i København i april 1 984. 

3. Referat fra EPLF-kongressen i Bolmgna/Italia 

i august 1983. 

4. Referat fra samtaler med EPLF og ELF i Italia 

i august 1984. 

1. Referat fra møte med repr. fra National Democratic 

Front fra Filippinene vintern 1983/84. 

13. Heferat fra samtale med PCML i Paris april 19 84. 

14. Referat fra sam -: ale med "Venstre-Alternativet 11 i 

Frankrike i Paris i april 1g84. 

5. Referat fra møte 1 Torshavn i 1982. 

s. Ra pport fra Grønlandsreise vintern 1984. 

B. Referat fra samtale med Bistis Christos, formann 

i EKKE i Athen i juli 1984. 

11w ~eferat fra samtale med repr. fra Counsil of 

Resistance {Nasjonale Motstandsrådet leda av 

Rajavi i Paris) i Oslo april 1984. 

1. Rapport fra Sinn Feins årsmøte med diverse samtaler 

i Dublin, november 1983. 

14. Referat fra samtaler med repr. for Demokratisk 

Kampuchea i Paris i april 1984. 

12. Referat fra sa;taler på den kinesiske ambassfffien 

i april 1984. 

13. Rapport fra kaderdelegasjonen til Kina juni 1984. 

1. Referat fra samtale med generalsekPetæren i 

LESOMA - The socialist League of Malawi i 

Norge i februar 1984. 

5. Samtaler om Suriname med ml'ere fra Nederland i 

mars 1984. 

PALESTINA(PLO): 3. Rapport fra delegasjonsreise til Tripoli i nov. 83. 
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side 3: 

PARAGUAY: 

PERU: 

SPANIA: 

SVEITS: 

SVERIGE: 

THAILAND: 

TRINIDAD OG 
TOBAGO: 

UGANDA: 

USA: 

VEST TYSKLAND: 

ZAIRE: 

ZIMBABWE: 

1. Referat fra samtaler med r e presentant fra ML'partiet 

s. 
6. 

7. 

a. 
1. 

i Paraguay -Bruxelles juni 1984. 

Referat fra 

Referat fra 

"eferat fra 

(Barcelona) 

Rap port fra 

~ef e rat fr a 

etter Swiss 

mars 1984. 

samtale med Patria Raja i Oslo juni 83. 

Peru-seminar i Vest Tyskland februar 84. 

møte med repr. for OCE(BR) fra Spania 

i Sveits mars 84. 

Spaniatur mai 84. 

samtaler med me d repr. for PLR (restene 

Communist Organiaation - SKO} i Sveits 

7. Referat fra samtaler med SKP i Oslo nov. BJ. 

8. SKPs 2. kongress i juni 1984 - ulike dokumenter 

og artikler. 

9. SKA - inntrykk fra besøk pA Vestlandsleiren 1984. 

1. Referat fra samtaler med representanter for 

Thailands Kommunistiske Parti i Oslo, mai 1984. 

1. Kort rapport om samtale med kamer a ter fra T&T i 

Cana da i februar 1983. 

3. Referat fra samtale med formannen i Uganda 

Revolutionary Peoples Party- i Oslo august 1981. 

5. Rapport fra USA-reise i september 1982. Spesielt 

om CPML (The Call). 

6. Referat fra samtale med redaktør e n for "Unity" -

avisa til League of Revolutionary Struggle (m-l) -

i Belgia juni 1984. 

B. Referat fra samtale med redaksjonen i "Kommune 11 

-teo-retfsl<- -t1Ci s s-l< ri -f f - -m·e-d utgangspu-n-kt - I miljø et 

rundt KBW. Frankfurt mars 1984. 

9. Referat fra samtaler i Brussel, juni 1984 med 

repr. fra gruppa som utgir "AufsMtze zur Diskussion." 

4. Samtaler om Zaire i Brussel mars 1984. 

2. Rapport fra Zimbabwe - feb~uar 1984. 

- slutt -

·-

---·-- --- - - -

·---· ---·--- - -- -· 
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