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I . DI~EKTIV OM PARTISKOLEN 

Vedlagt denne sendinga følger et ~otat om planene 
for partiskolen. Det går både til OS og lagsstyrer , og 

vi er ffiv ært interesserte i kommentarer til det . 

Vedlagt se ndinga kommer også innk a lli ng til kurs for 

den som skal være ansvarlig for oppbygginga av partiskol en 

i distriktet . Kurset skal gå over ei uke i mars , og på 

grunn av omfanget og karakteren må de som møter være de 

som faktisk skal stå i spissen for å bygge partiskolen. 

Utpeking av ansvarlige for partiskolen i distrikta er 

en av de viktigste kaderdispo meringene dere gjør i f or~old 

til 1 285 - planen . Den dere setter på denne oppgava , bør 

dereta s ikte på skal ha den uto ver 19 85 . 

Vi vil ha p~melding til kurset så snart som mulig , sein est 

i slutten av januar. 

De som må tt e få vansker med å sette folk på denne oppgava , 

tar dette opp med SK , seinest innen påmeldingsfristen . 
' 
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Under AKP(m-l)s delegasjonsbesøk til Kina høsten 
1984 fikk vi en dir~kte henvendelse fra KKPs 
generalsekretær Hu Yaobang der han spurte oss om vårt 
parti hadde kjennskap til eksperter og fagfolk som 
kunne tenke seg å bidra til Kinas modernise r ing. Han sa 
at Kina trenger hjelp fra fagfolk på mange ulike 
områder, også av folk som kan tenke seg å jobbe i Kina 
i kortere eller lengre perioder, "3 måneder, 6 måneder, 
ett år", var formuleringene som blei brukt. I så fall 
var det snakk om å lønne folk utfra det partene måtte 
bli enige . om. Han nevnte også mulighetene for at slike 
folk kunne komme som gjester på et slags utvida 
turistbesøk, med innlagte besøk på steder av spesiell 
faglig interesse. Partidelegasjonen svarte at vi er 
villige til å formidle denne typen kontakt. 

Vi sender denne henvendelsen videre til 
distriktsstyret. Vi regner med at dere kjenner folk som 
kan være aktuelle, og at dere dermed kan formidle dette 
videre. Det er ikke en absolutt betingelse at de er 
partimedlemmer. 

De som er interessert, må sette opp en oversikt 
over sine faglige kvalifikasjoner og yrkesmessige 
bakgrunn og hva de evt. kunne tenke seg å gjøre i Kina. 
Dette skrivet sender de til oss og vi formidler det 
videre til Kina. Etter dette er den videre forhandlinga 
en sak mellom søkeren og kinesiske myndigheter. Det er 
myndighetene i Kina som vil vurdere om de er 
interessert, og dessuten er det jo også opp til 
vedkommende sjøl å evt. stille sine betingelser. Hvis 
svaret fra Kina er positivt, er det sannsynlig at 
vedkommende i første omgang blir invitert som gjest for 
at begge parter kan sondere terrenget. 

Forøvrig vil vi ikke legge skjul på at partiet 
ville sette pris på å ha kontakter som kan følge med 
det som skjer i Kina på nært hold. 

Hvis det er mer dere ønsker å vite, kan dere 
kon tak te SKAU. 
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