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Jegeringen viii I dag
dra in all verkamhet vid
SjObefä1skolan i Malino.
Detta framgAr av del for-,
1ag .sorn ulbildningsmi-’
nistér Jan-Erik WikstrOm
lAmnat tifi regerihgen.
Fors1agel innebär att sko
Ian Iägg ner samt alt
planerna pa eli Interna
tionelit universitet fOr ut
bildning av sjOfolk mste
spolas.

•

skolan i MalmO.
Det har universitetet skulle d.ri
vas av FN:s organ fOr’miljo- och
sakerhetsfragor till hays, IMCO,
med sate i London. Och fran IMCO
har man klart uttalat att om univer
sitetet inte fOrlaggs i Malmö sã blir
det inte Sverige som far det utan
nâgot annat land.
De tvá politiker i MalmO som
kampat mest for att radda verk
samheten vid SjObefälsskolan i
MalmO är WikstrOms partikollega
kommunalrâdet Beertil Hallberg
saint deL socialdemokratiska kom
munalrâdet Nils Yngvesson. 0th
bâda Or synnerligen besvikna Over
det flu framlgda foralaget.
Jag mkste ifrâgasatta om rege
ringens mâlsattning är aLt ta dod p
alla nya initiativ. De har tydligen
inte fattat att IMCO viii driva det
här universitetet i MalmO len sàdan,
form att deL inte blandas Ihop med
annán hOgskoleutbildning
—

Formodligen ska regeringen i
stallet flytta verksamheterna till
GöLeborg. Men politikerna i Malino
tanker La strid in i deL sista.
DeL är Universitet och Hogskole
ämbetet (IA) som efter en utred
ning kornmit frain till aft skolan i
MalmO helL bOr laggas ner. Ett fOrslag som WikstrOm instânLmer i.
UHA har pa regeringens upp
drag provat mojligheten att fortsätt
ningsvis anordna kurser fOr sjO
fartsadmixstratOrer fran utveck
lingslander saint tankoperativa sa Sjob.fälsskolan I Malmö all verk-.
samhet örsvlnner?
kerhetskurser i Malmö.
Dessutom har UHA utrett frâ
gan om behovet av fortbildning och
säledes även fortbildnings- och
vidareutbildning av sjöbefäl samt
dareutbildningsverksamheten dar
drift- och underhMlsteknisk perso-. avvecklas, heter det i WikstrOms
nal, framhãller WikstrOm.
skrivelse och fOrslag.
For fortbildning och vidareut
DeL har fOrsiaget har gjort politikbildning bor sf lângt mOjligt hog
erna i MalmO minst sagt bestOrta.
skolans reguijara utbildningsutbud
Sâ fort deL stod klart aLL sjObefälsutbildningen skuile plockas bort
anvandas. Darigenom underlättas
ett rationel)t utnyttjande av de samfran MalmO bOrjade en del poliUker
lade resurserna mom hgskolan.
I MairnO aLt agera.
Siktet var cia inställt pa att. fã
vidareutbildning av sjObefäi och
Bestörta
drift — saint underhâflsteknisk perJag ansluter mig därfOr till
sonal fOrlagd till Malmo.
UHA:s fOrslag att kurser for fort
bildning och vidareutbildning av
Annat land
aktiv sjopersonal endast ska.anord
nas vid hOgskoleenheter med sjO
Sedermera kopplade man även
befalsutbildning.
fràgan om ett Jnternationellt uniftersom sjobefalsutlildningen
versitet for sjfartsfragor till den
Ibla MalmiS ska laggas ner bOr
utbildning som skulle fortsätta vid

r-’ riksdagen
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nande for aLt driva universitet i
MalmO men tydligen har regering
en for sig att deL ska lokaliseras pa
annan ort i landet. Men sa lOr inte
bli fallet. IMCO har sagt aLt om det
inte blir MalmO sã blir deL inte
Sverige.
— Frâm till flu har vi fOrsOkt driva
den här fragan utan att gora parti
politik av den. Men nu verkar deL
som att vi tvingas till aLt agera
politiskt pa nãgot sätt i riksdagen.
Vi ska i varje fall kampa hart for att
-râgan far en ny behandling, dund
konmunafrãdet Nils Yng
vesson.
Jag har svãrt aLt fatta att UHA
och WikstrOm kan gâ emot vârt
fOrslag. DeLta inte minst med tanke
p att fOrsiaget kommer fran Mal
.nO samt fran IMCO.
Om det här forslaget gár ige
nom blir jag synnerligen besviken.
Men vi Iran MalmO kan bara inte
lâta fragan avOras enligt det här
fOrslaget. Vi maste agera fran Mal
mOhâll for att fâ ändring till stand,
franthiler Bertil Hallbeg.
ROLF SVENSSON
—

—

‘V

-

‘JV

.C._s..._..,a.

rfl.’

V.4%,#4_VVtI.VV_V;...

U

4L’.V
V

