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I
N. 4’I’:
Onsdagesi den 11 december 1985

Syclsvenskan. Mahnö.

70 tar exámen
pa sj öfartsskolan
48 nationaliteter representerade
internationella
Den
prageln var mer an
märkbar när 70 studenter
fran 48 lander pa tisdagen
utexaminerades fran det
internationella sjOfarts
universitetet World Mantime University vid en cc
remoni pa Rádhuset I
Malmö.
Anhoriga frn alla varldsdelar
hade kommit for att vara med om
finalen i de ett eller tvà àr lànga
hogt kvalificerade studierna vid
det FN-drivna WMU. De olika
kulturerna mOttes i en fargspra
kande forsamling.

University utexaminerades efter
BuD HERBERT TINZ

Ett fargsprakande uppbâd av an
horiga till WMU-studenterna fran
hela var/den faljde ceremonin I
Rádhuset

Sedan de 70 studenterna tágat
in i svarta slângkappor med blâ
vita mantlar till toner fran Brand
kârens musikkàr, for dagen om
dOpt till The Malrno City Music
Ensemble, talade bi a WMU
rektorn Erik Nordstrom:
Det ãr en ära fOr bade oss och
MalmO att folk kornmit fran hela
vãrlden fOr detta.
Kommunfullrnaktiges nye ord
fOrande Percy Liedhoim pâmin
de i sitt tal om att FN:s deklara
tion om de manskliga rattigheter
na stiftades denna dag 1948 och
att den stora samlingen med nära
50 nationaliteter i lilla MalmO har
okat forstaelsen mellan olika
grupper, raser och kulturer.
—

Bland talarna fanns ocksa Mo-

nica Sundströrn fran kommunika
tionsdepartementet, som under
strOk hur stor vikt regeringen fäs
ter vid att FN-universitetet
hamnade hàr.
WMU är den enda institution i
världen i sitt slag. Inte flagon an
nanstans finns sà manga hogre
utbildningar mom olika sjOfarts
specialiteter samlade under ett
tak.
WMU öppnade i juli 1983, och
tisdagens 70 studenter ãr den
andra kull som lãmnat universite
tet efter fullgjord utbildning. Ida
garna pigàr antagningarna till
nãsta kull studenter, som borjar i
mars nästa àr. De fiesta av
WMU:s studenter bor pa Henrik
Smithgsgàrden, som kommunen
upplàtit at sjOfartsuniversitetet.

