
OVERSIKT OVER ~APPORTER OG DOKUMENTER FRA PARTIETS 
INTERNASJONALE ARBEID TIL DISTRIBUSJON TIL DISTRIKTSSTYRER; 

DEL 2 - Oslo 26/2-1980 
(Del 1, med oversikt over alle tilgjengelige rapporter på 
det aktuelle tidspunkt, er datert Oslo 24/7-79) 

RAPPORTER OG DOKUMENTER TILGJENGELIG FRA ARET 1979: 
--~-----------------------

Endringer i forhold til 1. utgaven: 

Rapportene merket K 92, K 93, K 94 og K 95 går ut som de er satt 
opp i 1. utgaveo Legg merke til at overnevnte nymmer på ny 
vil bli benyttet, ~med nytt innhold! 

Her vil vi gi en full oversikt over rapportene som er tilgjenge
lige fra 1979, innklusive de som allerede er feferert i 1. utgave. 

Som utgave 1 vil denne oversikten inneho~de hvem som omtales i 
rapporten/hvem det er snakket med, tidspunktet for samtalene, og 
så langt mulig stikkord på innholdet der spesielle saker omhandles. 
I den grad rapportene er generelle oversikter over et land/parti/ 
organisasjon er dette ikke nevnt. 

Rapportene er mummerert - et nummer som må oppgis ved forespørsel 
om utlåno Denne lista inneholder rapporter med numre høyere enn 
K 77. Rapportene med lavere nummer er fra 1978 og tidligereo 

K 77: Rapport fra deltakelse på kongressen til de iranske studenæene 
i arg. CIS i Hamburg des. 78. Samtaler med Iraks Kom. Parti 
League of Revolutionary Struggle i USA og Afghanske Student 
Vereino 

K 78: Referat fra samtale med representant fra PCUd'I fra Italia 
i januar 1979. 

K 79; Referat fra Eritreasymposium i London januar 79 med oversikt 
overdiverse nye kontakter. 

,..--._ K 80: Referat fra .,samtaler med ORT /Spania mars 79. 
Om organisasjonen innkl. dokumenter fra ORT om enhets
bestrebelsene ~ 

K 81: Referat fra møte med ORT/Spania om enehe*sbestrebelsene 
med PTE - mars 79. 

K 82 s Referat faa s amtaler med kamerat fra Provicional Central 
Committee i India - april 79. 
Om situasjonen i India, om sosialimp, om partiutviklinga 
i India ~ 

K 83: Referat fra samtaler med Revolutionary Organisation fra · 
Iran - mai 79. Om situ~sjonen i Iran. 

K 84: Samtaler med regjeringsdelegasjonen fra Demokratisk 
Kampuchea - mai 79. 
Om den politiske og militære situasjonen. 
Om Kampucheas Kommunistiske Parti 
Om forholdet til Thailand 
Om Shianouk 

K 85: Samtale med repr. for Iraks Kommunistiske Parti (Uentral 
Command) - Beirut febr. 79. 
Om utviklinga i den kom. bev. i Irak 
Om revisjonistene i Irak 
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K 86: Referat fra samtaler med EIK(m-1) fra Island - mai 79 
Om Kinap NATO og krigsfaren. 

K 87: Referatfra samtaler med repr. for KBØ/Østerriie i Wien 
juni 79. 
Om situasjonen i Østerrike og holdninga til Sovjet. 

K 88: Referat fra kadermøte med repr. for Revolutionary 
Organisation fra Iran - mai 79. 

K 89: Referat fra kadermøte med regjeringsdelegasjonen fra 
Demokratisk Kampuchea - mai 79. 

K 90: Samtaler med EIK(m-1) - mai 79. 
Om enhetsbestrebelsene med KFI(m-1) 
Om situasjonen på Island 

K 91: Referat fra samtaler med KPD- Vest Tys kland- juni 79 
Om situasjonen i Vest Tyskland 

K 92: 

K 93: 

K 94: 

K 95: 

K 96: 

K 97: 

K 98: 

K 99: 

K 100: 

K 101: 

K 102: 

K 103: 

Om situasjonen i KPD 

Referat fra samtale med re pr. fra CAPT - anti-imperialistisk 

organisasjon fra Canada - juli 79. 

Samtale med representant fra KAD-ml om situasjonen i 
Nederland - juli 79 

Samtale med represeatant for PCdelPeru. 

Samtale med representant fra FSLN/Nicaragua i Oslo sommern 79. 
Om situasjonen i frigjøringskampen og historien til kampen. 

Referat fra samtale med repr. for RCLB/Storbritannia om 
faglig arbeid - august 79 

5amtale med repr. fra PMLI fra Italia om situasjonen i 
Italia, i partiet og arbeidet de gjør . 

Referat fra møtet Regjeringsdelegasjonen fra Demokratisk 
Kampuchea hadde med diverse fagforeninger i mai 79. 

Referat fra besøk hos PC(m-l)P i Portugal august 79. 
Om situasjonen i Partugal, om partiet og arbeidet 

Referat fra AMADAs festival i forbindelse med partistiftelsen 
i november 79 - Belgia ·--Samtale med Labour Party of Japan i forbindelse med 
Kampucheakonferansen i Stockholm november 79 

Samtale med EKKE fra Hellas i Stockholm nov. 79 - korte 
trekk om partiets arbeid. 

Samtale med Japan Communist Party (lef t ) i xa i Stockholm 
november 79 - bl.a. endel om utviklinga av den marxist-
leninistiske bevegelsen i Japan. 

K 104: Referat fra samtaler med SKP/Sverige i desember 79 om 
situasjonen i verden og utviklinga i Kina 

K 105: Referatfra samtaler med SKP/Sverige i desember 79 om 
situasjonen i Sverige 

K 106: Referat fra samtaler med SKP/Sverige i desember 79 om 
kjernekraftspørsmålet, fol~e~vstemninga og valget 
høsten 79. 

K 107: Referat fra samtaler med SKP[Sverige i desem b er 79 med 
referat fra Pelle Akselssons Kan pucheatur o g intervju med 
Pol Pot. 

K 108: 

K 109: 

Rapport fra en lengre reise i Iran høsten 1979 som tar opp 
mange sider av utviklingen i landet. 

Referat fra samtale med politbyråmedlem fra det nydannete 
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r---... 

K 

K 

110: 

1 1 1 : 

Referat fra to private famili ebesøk i Teheran desember 79. 

Refera t fra CIS-kongreqsen (Den iranske studentfødrasjonen) 
i Teh eran desember 79o 

K 1 1 2 : 

K 11 3: 

Rappor t fra lengre Afghanistanreise sommer/høst 79. 
Refe rat fra samtale med representant fra Oromofronten 
i Et iopia på EPLF-kongressen i Bologna au gust 79o 

K 114: Rappo rt fra Irantur i april 79o 

K 11 5: Referat fra samtale med r epresentant for Inuit Atagatigiit 
i Købe nhavn juni 79. Om sit uasjon en p~ Grønland, om 
Aussiv ik og den nasjonale bevegelsene 

K 116: Refera t fra partisamtaler med TIKP/Tyrkia i januar 80 
Om partiets arbeid, verdenssituasjonen mm. 

K 117: Intervju med partiforma nn en i TIKP/Tyrkia spesielt 
om situasjonen i Tyrkia, økonomisk krise og politisk 
terror o 

K 11 8: 8:eferat fra samtale med kurdergruppe i Tyrkia i 
januar BO. 

K 119: Refera t fra TIKPs kongress i Ank ara januar x~ BO. 

K 120: Refera t fra samtaler med PC Urugu a y i Oslo i februar 80 
Dm situa sjonen i landet, utvilldHnga av opposisj anen mot 
militærjuntaen. 

Bestilling av rap port e r skjer til partiets Internasjonale 
Utvalg ved å oppgi nummer på de rapport ene en ønskero 
Det er litt varierende hvor lang ti d det tar før rapportene 
er dere i hende , men vi forsøke~ å effektuere bestillingene 
fortløpende O§ så faskt som mulig. 

fil cle±e som alle rde ~r lånt endel rappnrter minner vi om 
at rapportene etter at d e er lest sk al returneres. 

,. -
På oppdrag fra Sentral
komiteens arbeidsutvalg 

Internasjonalt Utvalg 
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