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JVIaIrnö blir ett av värlclens
viktigaste sj öfartscentrñm
Marint FN-universitet startar nflsta Or
Kiockan tolv i gâr pla
pa
Malmö
cerades
världskartan.
I närvaro av represen
tanter fran FN-organet
IMO, kommunikations
departementet och Mal
mö kommun underteck
nade generalsekreterare
C P Srivastava, IMO och
Nils
kommunalrádet
Yngvesson, Malmö, det
dokument som ger Mal
mö den första FN-verk
samheten I Sverige. Till
yttermera visso världens
internationella
första
sjöfartsuniversitet.
Vid halvirsskiftet nästa &r
startar undervisningen fOr de
fOrsta 100 studenterna soin re
kryteras fran utvecklingslander
na. Rektor vid SjOfartsuniversi
tetet, The World Maritime Uni
versity sorn det officieJit heter,
blir Sjöbefälskolans i MalmO
rektor, Solve Arvedson.
Solve Arvedson som flera
gInger varit Sveriges delegat
vid IMO, International Maritime
Organization, är den som initie
rat idén och aktivt framhallit
MalmO som lamplig ort fOr ett
internationelit sjöfartsuriiversi
tet. Pa torsdagen svor han eden
och är därmed FN-tjänsteman.
Mr Srivastava uttryckte sin
och IMO:s tacksamhet mot
svenska regeringen och MalmO
kornmun fOr gastfriheten att ta
emot universitetet.

I

=

=
—

I—

— —
—

=
.-.—

L’3

—=
—

.räftar aft Malmö har fâtt det första maritima FN-u,

Srivastava, Nils Yngvessori och SOlve
SiLD: ERNST HENRIKSS0N

vara i detta land och i denna
stad och vi tackar for den stora
gOstfrihet ni har visat oss. DeL ar
inte i en anda av att hjalpa
utvecklingslanderna utan i en
anda a’ samarbete ni gjort
detta.
DeL Or en stor dag i dag for
oss. Tack fOr att ni gjort den
mOjlig, sade rnr Srivastava till de
svenska vOrdarna.
Nils Yngvesson svarade med
•

—

stor dag for Sverige och MalmO
och hoppades att samarbetet
skall bli gott och att studenterna
skall trivas i MalmO.
Cm vi genorn vart
de kan bidra till att Oka sOkerhe
ten till sjoss sO har vi nOtt det
mal vi stOut, sade Nils Yngves
son och OverlOrnnade en tavia
som gOva till generalsekretera
ren. Motivet var Hyilie vatten
torn moE bakgrurid a’ en stjOrn

-

Men det är varken ett vat
tentorn eller ett flygande tefat
utan den fyr som standigt skall
leda människorna till rätt punkt.
De är utan tvivel en fjäder i
hatten fOr Sverige att ha fatt FN
universitetet. Offjcjellt har det
primtira varit att ge bistánd även
om man, särskilt i kommunen,
hela tiden haft i bakhuvudet att
det p sikt skall ge ekonomisk

Jag tycker att det Or i sin
ordning bara man vOljer en lOsfling som inte Or undermOlig,
sager kansliradet Gosta Lind af
Hageby vid kommunikationsde
partementet.
Det är inte studenter
som heist som kommer, utan
mOn i karriaren. MOn som har
inflytande i sina respektive iOn
der
—

—
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Heit foljdriktigt aU
Sverige far imiversitetet
Lang tradition när det gtiller u-hjälp
Malmö kommer att
bli ett av världens vikti
gaste marina centra.
—

Det sager mr C P Sri
vastava till Sydsvenskan
efter att ha skrivit pa do
kumentet som ger Sveri
ge FN:s första sjöfarts
universitet.
Mr Srivastava ár chef for In
ternationai Maritime Organiza
tion, ett FN-organ med 122 med
iemslander och mEd sate i Lon
don. 1-Tan meriar att det är helL
foljdriktigt att Sverige sum är en
av de största bidragsgivarna far
universitetet.

veckiingslanderna och vi be
traktar arbetet med aLt f fram
World Maritime University som
ett bra exempel p det fina sam
arbetet.
Utveckiingsliukderna bar j
dag mycket inc expertis, men
genom detta universitet hoppas
jag att vi skall lyckas att f fram
experter som kan hjalpa sin-a
lander ati klara av en del cv de
problem som finns.
—

Det kommer i frar.iden att
finnas “nialmobor” over alit i
vãrlden. I Afrika, i Asien, i Syd
amerika...
--

Om Malmö som stad och sate
Ior det nya universitetet bar mr
Srivastava bara ett ord:
Excellent!
Men om staden har baktan
ken att satsningen skall s a s ge
nàgot tilibaka?
—

Sverige har en la.ng tradi
tion när det gäller hjälp till Ut—

Det är OK. Men det kan
kanske drOja. Good-will blir den
forsta effekten fOr Sverige och
MalmO.
Nc-i, Malrnö gOr en stor
tjbnst at den internatioriella sj&
farten.
I framtiden ãr det meningen
att utvecklingslanderna själva
skall bidra med kunnande och
lararkrafter vid WMU. C P Sri
vastava är optimistisk.
—

--

Ja, jag tror att det skall
lyckas om detta totala samar
hete utvecklas sum vi hoppas.
Det är del enda universite
tet cv den hOr typeri i väi-lden. I
forsta hand kall studenter IrOn
utvecklingslanderna
studera
bar men kanske kan sO smO
ningom universitetet öppnas
Oven fOr de utvecklade iOn IMO:s generaisekreterare C P
Sri vastava tyckte att placering
derna.
i Malmö var helt foljdriktig
en
ANDERS FAGERSTROM
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Tvâãrig
utbild
nin;
• • • FrOn och med hal’
Orsskiftet 1983 skall SjöbefOls
skolan i MalmO hysa ett inter
nationelit sjOfartsuniversitet. I
en fOrsta orngOng skall om
kring 100 studenter frOn olika
u-lander delta i en tvOOrig Ut
bildning. Efter ett Or utvOrde
ras kursen och byggs eventu
elIt ut till att omf attn hem linjer
av varicrande innehOll orb
lOngd.
SOle for The World Mariti
me University (WMU) blir
MalmO sjObefOlsskoias lokaler
pa Citadellsvagen. Rektor blir
Solve Arvedson. LOramna
kommer att tas frOn universite
ten i Lund och Kopenhamn
och Lunds Tekniska Hogskola
i fOrsta hand men Oven frOn
andra hOll. Stiftelsen for natur
kommer
resurshushOilning
hOr att spela en viss roll.
Studenterna kommer atr
forlaggas till Henrik Smiths
gOrden, dOr MalmO kommu
nala bostadsbolag ställt 146 10genheter till WMU:s IOrfo
gande.

