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uär Malmö
vãrldscentrum
for sj olarten
SjJsvenka S’5’

International Maritime University
iuvigdes med sãllan sklidad pompa
Det var Malmös dag
igár. Malinös, Sveriges
och 125 andra landers.
Inte mindre an 126 na
tioners flaggor vajade
langs Citadellsvägen när
IMU, International Mari
time University, invigdes
med pomp och stat. Men
mest vajade denna man
dagden4juli FN:s flagga
pa toppen av det som var
Sjöbefälskolan.
Honoratiores fran nOr och ljär
ran trangdes p0. planes framför
Sveriges forsta FN-institution dOr
sjOfolk fr0.n hela vOriden men
frOmst utvecklingslanderna skall
vidareutbildas i sjofart och sjösO
kerhet.
Branclk0.rens Musikkàr spela
do. Det rOdde feststamning och
en aning nervositet nOr de m0.nga
limousinerna rulla fram och ex
celienser Ontrade “scenen” for att
avtacka det nya universitetets
emblem.

Tillmotesgàende
Mr C P Srivastava som Or gene
ralsekreterare i IMO, Internatio
nal Maritime Organization. och
ordforande i universitetets styrel
s talade och skylt och emblem
blev synliga.

Generalsekreteraren uppeholl
sig mycket vid det tillmotesg0.ende som de svenska och lokala
myndigheterna visat och som
gjort vOrldens forsta internatio
nella sjOfartsuniversitet verkligt.
Till Sydsvenskan sager mr Ah
met Hagi Gaal, sjOingenjör fran
Somalia, om svenskarna och Mal
mö:
Ni har ett kalit klimat hOr.
Men era hjOrtan Or varma. DOrfOr
• blir det inte svhrt att vara hOr i tvà
ar.
Vid sjOlva invigningen fortsatte
de omsesidiga hederbetygelser
na. Malmö kommunfullmOktiges
ordforande, Arne Lundberg,
understrok det arbete som ligger
hakom. Fr0.n IMO:s sida, frOn
fyra departements och frOn Mal
mö kommuns. Till generalsekre
terare Srivastava OverlOmnade
hen fr0.n kommunen en miniatyr
av Gunnel Friebergs “Sillagum
ma”
Och mr Srivastava kontrade:
Aldrig tidigare har en stad
frOn en av vOra medlemslander
gjort sO mycket fOr vOrldens sjo
fartsgemenskap.
—

—

Bernadotte-tradition
Mr William Mashler frOn FN:s
utvecklingsprogram UNDP) tac
kade for den svenska hjOlpen
som han menade vara I linje med
traditionen frOn Folke Berna
dotte.

Lennart
Utrikesminister
Bodström, slutligen, pekade p
0.
att det finns mânga nationella in
stitutioner fOr utbildning av sjo
folk.
Men hittills har det inte funflits nOgon instution som enbart
sysslar med avancerad sjofartsut
bildning av befattningshavare p0.
hog nivO med elever fr0.n hela
vOriden. VOrldssj Ofartsunivers
itet kommer att tOcka detta be
hov, framhöll Lennart BodstrOm
som syftade pO de stora struktur!
forOndringarna och de alit större
fartygen samt speciliseringen.
—

Människan viktigast
Men det Or utvecklingen av
de rnanskliga resurserna som
fortfarande fOrblir det huvudsak
liga medlet nOr det galler att an
vanda och förbOttra den moderna
teknologin for detta OndamOl.
Vid invigningsceremoflin i ROd
hushallen UverlOmnades till slut
gOvor frOn olika insitutioner till
universitetets förste rektor, den
fOrre rektorn fOr sjobefälskolan,
Solve Arwedson.
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Detvar en flaggpark av aidrig
mândagen. Inte mindre an

Enorm PR
for Mahnö
Det var Malmös stora
tillmotesgáende som baddade for att Sverige fick
världens första interna
sjöfartsuniver
tionella
sitet.
—
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