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Hell foljdriktigt att
Sverige far urnversitetet
Lang tradition ndr det galler u-hjälp
Malmö kommer att
bli ett av världens vilcti
gaste marina centra.
—

Det sager mr C P Sri
vastava till Sydsvenskan
efter aft ha skrivit pa do
kumentet som ger Sveri
ge FN:s första sjöfarts
universitet.
Mr Srivastava är chef für In
ternational Maritime Organiza
tion, ett FN-organ med 122 med
ierns1nder och mcd sate i Lon
don. Han menar aft del är belt
foljdriktigt att Sverige som är en
av de stOrsta bidragsgivarna fr
universitetet.
Sverige har en lng tradi
tion när det galler hjalp till ut
—

vecklingslanderna och vi be
traktar arbetet med att ffi fram
World Maritime University sorn
ett bra exempel pa det fina sam
arbetet.
Utvecklingslanderna har i
dag mycket lite expertis, men
genom detta universitet hoppas
jag att vi skall lyckas att fä fram
experter som kan hjaipa sina
lander att kiara av en del av de
problem som finns.
—

Det komnier i fr;tiden att
finnas “nailmohor’’ Over alit i
viirlden. I 1.,frika, i Asien, i Syd
am c-rik a.
-

On Malmö som stad och sOte
for det nya universitetet bar mr
Srivastava bara ett ord:
Excellent!
Men om staden har baktan
ken att satsningen skall s a s ge
ngot tilibaka?
—

Det Or OK. Men det kan
kanske drOja. Good-will blir den
fOrsta effekten for Sverige och
MairnO.
Nci, MalmO gOr en star
tjOnst at den internatiorella sjO
farten.
I framtiden Or det meilingen
att utvecklingslanderna sjOlva
skall bidra med kunnande och
lärarkrafter vid WMU. C P Sri
vastava Or optimistisk.
—

Ja, jag tror att del skall
lyckas om detta totala samar
hete utvecklas scm vi hoppas.
Dot Or dat enda universite
jet av den hOr typeri i väi-lden. I
fOrsta hand skall studenler fa
utvecklingslanderna
studera
hOr men kanske kan s smâ
ningom universitetet Oppnas
även fOr de utvecklade IOn IMO:s generalsekreterare C P
Srivastava tyckte att placering
derna.
var heit foljdriktig
ANDERS FAGERSTROM en i Malmä
—

—

Tvâãrig
utbild
nin
• I I Frn och med hai’
rsski1tet 1983 skall SjöbefOls
skolan i Malmo hysa ett inter
nationelit sjOfartsuniversitet. I
en forsta omgng skall om
kring 100 studenter Iran olika
u-lander delta i en tvärig Ut
bildning. Efter ett ár utvOrde
ras kursen och byggs eventu
t Ut till att omfatta flera linjer
1
el
av varierande innehall orb
langd.
SOte fOr The World Mariti
me University (WMU) blir
MalmO sjObefälsskolas lokaler
pi CitadellsvOgen. Rektor blir
LOrarna
Salve Arvedson.
kommer alt tas Iran universite
ten i Lund och Kopenhamn
och Lunds Tekniska Hogskola
i fOrsta hand men Oven fran
andra hail. Stiftelsen for natur
kommer
resurshushailning
hOr alt spain en visa roll.
Studenterna kommer all
forlaggas till Henrik Smiths
garden, dOr Malmö kommu
nala bostadsbolag stOut 146 Ia
genheter till WMU:s fOrfo
gande.

