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Malmö
lar marm
mãssa
World Maritime Univer
sity i Malmö, Sveriges
första FN-institution, bar
sin första frukt für Malmö
och Skàne i augusti. Dà
öppnas i Malmö världens
första marina mässa für
utvecklingsländer. ScanMarine 85, heter den och
págár parallelit med Skà
nemässan.
Det ãr ett konkret första steg
for oss sjalva och fOr utvecklings
länderna efter tillkomsten av
WMU, sager SSK:s kanslichef
Philip Modig som är idégivare till
mässan. SSK har anslagit en
summa fOr mässans och konfe.
rensens tillkomst.
—

Ternat Or. precis som p WMU,
martima sakerhetsfrgor med in
riktning p utvecklingslandernas
behov. Arrangor p0 Malmo MOss
hallar Or WMU i samarbete med

Ititernational Maritime Organiza
tion (IMO) som Or FN:s organ fOr
hays- och sjOfartsfOror.
MOssan innebar en regional
marknadsforing och Oven en in
ternationell lansering av Malmo
som kongress- och konferens
stad.
Mässhallschefen. Janeric Eng
strOm, berättar att ett 20-tal fOretag redan anmalt sitt intresse for
mOssan.
—

Vi bar t ex Kockums men vi
har dessutom mOnga foretag som
arbetar med sjOsakerhetsfrOgor,
miljOfrOgor orb mOnga kunsuitfO
retag i regionen.
—

SOlja ubOtar till utvecklingslan
derna?
Det skall inte finnas nOgra
militOra produkter p mOssan.
Men vi kan naturligtvis inte hind
ra länderna frén att ta kontakt
med tiliverkare av marinmilitOra
produkter, sager NiLs Yngvesson,
ordfOrande i SSK:s styrelse.
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