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Det fotogra
ferades f!itigt
pa sOn
dagen I
MalmO kon
serthus.
Fran vänster
ser vi Ndjaba
Shihaleni,
Namibia, de
svenska
värinerna
Gunhlla Gun
näng och
Anette An
dersson
sarnt Taapo
p1 Muttotta,
ocksâ han
fran Nami
bia. Foto
grafen heler
Eddy Kadhi
Ia, Namibia.
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99 tog sjofartsexamen
Nittionio studenter fran
ett femliotal olika lander
utexaminerades fran FNs
sjöfartsuniversitet, World
Maritime University i
MalmO pa sOndagen. Vid
en hogtidlig cereinoni i
Ma)mö konserihus fick de
ta emot sina certifikat.
1989 i&rs kull är den femte ktil

len

som

lämnar

universitet.

Sveriges ends egentliga FN-in
stitution nch unik i vãrlden.
I fjor tirade World Maritime
University sift femrsjuhileum i
MalmO. Med den kull som flu
giir ut liar runt 500 studenter
lámnat univer.sitet.
Studenterna, huvudsakligen
fran utvecklingsländerna, har
fOljt nàgon a’ de sju olika hogre
sjofartskurser som ges pu uni
versitetet.
Jag ser mycket optimistiski
pa framtiden. sa en av dem, Ks-

ren Adair fran Jamaica, och be
rSttade att hon hoppades pa ett
forskararbete i heinlandet. Ka
ren ãr en av de fyra kvinnor
som pa sondagen lick sina certi
ilkat under ceremonin pa kon
serthuset.
Sammanlagt har ett drygt
trettiotal kvinnor utexaminerats
pa sjOfartsuniversitetet.
Det har varit tvà
trevliga ar i MalmO. Utbildning
en är rnycket bra, liksom lSrar
na. Och det Or intressant att
traffa sa mvcket mãnniskor friin

—

hela vOrlden, tyckte Karen
1
Adair.
Nu utervOnder hon hem till
vOrmen pa Jamaica.
Fast vOdret hOr är mycket
bOttre On jag trodde. Jag vänta
de inig hara snO och is, skratta
de Karen och stOllde sig i ledet
bland de ovriga nittioutta stu
denterna.
Alla reser flu tillbaka till sina
hemlOnder for att pa olika an
svarsfulla poster betjana sina
nationers Si Ofart.
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