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Examen igen pa
sj öuniversitetet
MALMd: Det stundar till
examensdag for 70 stu
denter fran hela 48 lander
pa MalmOs internationelit
The
kända universitet
World Maritime Universi
ty (WMU). vid en exa
mensceremoni i Rãdhuset
den tionde december skall
det utdelas diplom till
studenterna som under
tvA ár i Malmö lärt sig alit
som sjOsäkerhet.
—

Utbildningen startade 1983
i FN:s regi oth den gâr alltsà
ut pa att ge en hogra utbild
fling mom sjöfartsomrâdet.
Oversatt till svenska förhãl
landen motsvarar examen
ungefär fil mag. Utbildning
en betraktas sam helt unik i
sjöfartskretsar.
Eleverna kommer enbart
fran utvecklingsländer och
de sam antas till utbildning
en är redan fran början gar

vade sjömänlkvinnor. Mãnga
har arbetat sam befälhavare
eller haft tunga poster mom
rederier.
När de lärt sig att styra rätt
bland afla sjOsäkerhetens
blindskär âtervänder de far
digbakade studenterna till
sin hemländer for att ta om
mojligt mer ansvarsfulla
poster. Slutklämen i det hela
är att sjösäkerhetsnivän
höjs.
Med pa cermonin pa Rad
huset blir generalsekretera
ren fOr den internationella
sjöfartsorganiationen i Lon
don C P Srivastava. Inbjuden
blir säkert ocksã kommunal
râdet Nils Yngvesson, som
enligt VMU:s rektor har star
deli att VMU har sã gott in
ternationellt rykte. VMU
nämns med sãdan aktning
ute i världen aft stora sjö
väljer
fartsorganisationer
Malmö fore t ex Paris for
stora sjösymposier.

