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UTLÅN AV RAPPORTER FRA INTERNASJONALT UTVALG.
Partiets internasjonale utvalg sendte , på oppdrag fra SKAU,
24.juli 1979 ut en oversikt over rapporter som var tilgjengelige for utlån til distriktsstyrene fra partiets internasjonale
arbeid. Del 2 av denne rapportoversikten ble sendt ut 26.febr.
1980. Del 3 følger vedlagt.
Høsten 1980 arrangerte partiets Internasjonale Utvalg en
konferanse med representanter fra DSa om internasjonalt arbeid
og anti-imperialistisk arbeid. Konferansen konkluderte med at
dette arbeidet er av stor viktighet for hele partiet, og som en
forutsetning for at dette skal kunne prioriteres opp må materiale som samles gjennom dette arbeidet gjøres tilgjengelig for
partiet som helhet, eller deler av dette. Som et konkret tiltak
var det enighet om at utvalget skal utarbeide et hefte til bruk
i partiet om Den Internasjonale Kommunistiske bevegelsen , et
hefte som vil bli utarbeidet i umiddelbar framtid.
Som et første ledd i arbeidet med å gjøre partiets materiale
tilgjen g elig på dette området har Internasjonalt Utvalg allerede sommeren 1979 startet med utlån av sine rapporter. Det er
allerede sendt to meldinger til samtlige DS om dette. Konferansen
høsten -80 la for dagen at dette tilbudet langt fra var kjent
for alle DS-representantene som var tilstede. Vi vil derfor innskjerpe at hele DS skal være informert om dette tilbudet!

Som meldt tidligere sendes rapportene ut etter bestilling.
De sendes ut til UTLÅN -ikke til odel og eie. Dette betyr at det
er satt en utlånstid på 3 måneder. Vi oppfordrer de DS som allerede har lånt rapporter og ikke sendt dem tilbake om å sikre at
dette blir gjort når utlånstiden er ute.
Utvalget ønsker alle DSa velkomne til å låne rapporter fra
partiets internasjonale arbeid. Om dere skulle mangle oversikt
over rapporter fra tiden f ør 1979 , ber vi dere melde fra til oss
snarest. Vi vedlegger oversikt for rapportene for 1979 og 1980.
På oppdrag fra SKAU
Internasjonalt Utvalg

