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PH med anlednlng 8V samtal ~ed Director Abdul S. Minty,

vilken fHretrlder en organisation som heter World Campaign

against military and nuclear collaboration with South Africa.
Ovannlmnde Minty finns under adress

--_

Sa~t81el forts pA hotell Esplanad, Stockholm 86-03-11, kl. 10.00.

Narvarande vid samtalet sr aven fore detta ambassadoren
Sverker Astra",.

Innan innevarande aamtsl uppgav Sverker Astrom for under

tecknad att han under dagen den 10/3 1986 tillsammans med

en kollega pA UD vars naMn sr Nils Ro.enberg besokt Abdul

Minty och haft ell kortare samta1 med honom angaende det
som kommer att folja vid innevarande PH.

. tt Olof PaINe nagon gangMinty uppger vldare a
i maj 1995
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Minty uppger ocksA att det skulls vara planeral en kon

ferens angaende svarla molstAndsrHrelsen i Namibia under

maj manad 1986,

Angaende

II1II uppger Minty att del bland annat varit en m~ngd'"- . : II• . •• I.·.

dessa

reral. Denne
_ och nu

_ skall vara •• bosatt i I11III sedan

Minty uppger atl _ har ~Iiit

Med anledning av den

sa framkom

ocksa

ha~dar atl dessa
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forklarades II1II
for emedan IIIIIIII

Minty uppger OCkS8 atl del Finne klara knytningar mellsn
som

sa skulle ~ara fallet finns dock inte.

Minty drar sedan upp den hindelae som skedde i
delta

man •••
, var en person

som OCkS8 han hade varit pa bio. Sederme.a Mviaade det 8i9

atl det formodligen var-
EnIigt Minty har det aven forekommit for nagot, eller ett

psr Ar

inte fAtl slannat kvar i II1II po grund av alike omstandig

heter. Med detta viII Minty visa atl det finns visst s8~band
alt desas ror 8ig
atl han pratat med

Palme fijrnAgon vecka sedan, ach dA hade de pratal om all

det skulle vara nagon konferens nere i ~otsv8n8 och Palme

med

p:~.',n n r jr)ijll Ifl()f'\ ;'V5nlt~.1
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03 JplYallal(<1 av ' teleton"

Prcmenor ,t
SJk

hade da asgt atl han tyvarr inte kunde ko.ma pa denna kon

ferens enar han vid delta t111f811e skulle till Moskwa. Denna

konferens skulle ske i alutet av mara innevarande are Minty

uppger att Palmes deitagande vid denna konferens skulle vara
valdlgt viktigt for motets status. Enligt Minty sa her l1li

i sam-

"" : c' '1- o. I ':1:: "I i Sverige Bom
del if en

Minty sa tror han atl denne

I samaand med delta sa_tal sa overlamnade Minty en mangd

II1II De8sa handlingar vill Minty ha lil1baks 88 forl polisen

sr klara med desBa. Han viII dA att handlingarna akall sandas
till avenska ambas8sde1llllllll och att ~e98a akal1 meddela

honom nar dessa anlander dit.
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