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VXRLDSSJöFARTSUNIVERSITETET INVIGS
MANDAGEN DEN 4 JULI 1983 I MALMö

Universitetet drivs av IMO, FNs
fackorgan for tekniska sjöfarts
frAgor,

och r frmst avsett fOr

GOsta Lind af 1-lageby

högre utbildning pa sjöfartsomr&det

kanslirâd

av befattningshavare i utvecklings

08-763 3662

länderna

r4ândagen den 4 juli 1983 iñvigs världsjOfartsuniversitetet (“World
Maritime University”)

i MalmO,

sekreterare C.P. Srivastava,
(UNDP) Bradford Morse,

i nrvaro av bl.a. IMO.s general

chef en for FNs utvecklingsprogram

utrikesminister Lennart BodstrOm och

ordfOranden i MalniO kommunfu11mktige Arne Lundberg.
Universitetet skall drivas av IMO (International Maritime
Organization),

FN.s fackorgan for tekniska sjofartsfrägor med Sate

iLondon. Universitetet,

som är unikt i sitt slag i världen,

är

främst avsett for högre utbildning pa sjOfartsomrâdet av befatt
ningshavare i utvecklingsländerna,
skolor,

sasom lärare vid sjöbefäls—

inspektOrer och sjOfartsadministratOrer.

LJniversitetet konuner att ledas av en svensk,
Arvedson,

och han kommer att vid sin sida ha,

nistrativ stab,

rektor SOlve
förutom en admi—

âtta professorer av olika nationaliteter och ett

stort antal gstföre1äsare,

även de rekryterade runtom i världen.

Ocksâ universitetets styrelse kornmer att fâ en verkligt interna—
tionell sammansáttning.

Styrelsens ordförande blir IMOs general

sekreterare. Regeringens representant i styrelsen blir SIDA—chefen
Anders Forsse.
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Sjöfarten ställer alit större krav pa sina utövare även om tekni—
kon tillhandahâller goda hjáipmedel,

sager kommunikationsminister

Curt Boström i en kommentar. Behovet av utbiidning
0
utvecklingsiänderna,

är större n nagonsin,

inte minst i

om man skall kunna slâ

vakt om säkerheten av mdnniskoliv till sjöss och skyddet av den
marina miljön. Universitetet kommer därför att fylia ett stort
behov,

och vi välkomnar bade universitetet och dess studenter till

Sverige.

Universitetsprojektet bekostas genom bidrag fran UNDP,

svenska

staten och Malmö koramun och genom bidrag f ran olika hail i van—
den,

inte minst utvecklingsiänderna sj’álva. Det är frâga om en

imponerande global satsning,

framhâller kommunikationsministern,

och det ar just detta som visar att IMO ar pa rätt väg.

