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(/ IMCO-skola till Malmö
Fran och med nästa ãr kommer
ett hundratal elever Iran hela
vgrlden att utbildas pA FN:s nya
sjöfartsunlversltet I Malmö. Det
stAr kiart sedan IMCO, FN:s sjö
fartsorgan, bekrAftat att World
Maritime University ska forlAg
gas I Sverlge. Regeringen gay
kiartecken redan I hOstas.
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Den nya och unika skolan ska inhysas
I sjdbefálsskolans lokaler I Malmo
som blir tomma eftersom den nuva
ct.nde utbildningen av sjopersonal
Vecklas den sista juni I ár.
Pengar for universitelet finns och
MalmO kommun har lovat stalla upp
med de lokaler som behövs liksom in
kvartering fOr eleverna.
Vi raknar med alt kunna kOra
igâng de lorstu juli flusta ár om alit
kiaffar, sager rekior Solve Arvedson.
Utbildningen omlaltar ire linjer.
Det handlar om en tvã- till treãrig
utbldning av sjöadminisiratOrer, en
tváãrig linje avsedd fOr larare vid sjo
befalsskolor och en ettArig kurs for
fartygsinspektorer. I Orklarar Solve Ar
vedson.
mom de olika linjerna finns del
mOjlighet alt valja mellan nautiska,
maskintekniska, eltekniska och radio
tekniska ãmnen.
Dessutom ska det bli sarskilda
enskiida pábyggnadskurser for sjOper
sonal.
Undervisningen ska fOras pa engel
•
1*L med mojiighet till tolkning pa
spanska och franska. Lararna kom
mer ocksá alt hamt.as fran olika lan
der.
1 fOrsta hand är universitetet till for
•
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elever fran världens u-lander. Behovet
av utbildat sjOfolk i tredje världen är
stort.
Far linansieringen star FN-organet
UNDP (United Nations Development
Program) som tilisammans med sven
ska staten och u-Iänderna delar pa
kostnaderna.
Ocksá elever fran i-länderna ska
kunna beredas plats, men dá máste
deras utbildning bekostas av respek
tive land, förklarar SOlve Arvedson.
U-länderna slipper den kostnaden.
Ufliversitetet är i sitt slag unikt.
Nágot liknande finns inte flagon an
nanstans i vãrlden. Visserligen finns
del ett FN-universitet i Tokyo men där
fOrekommer ingen utbildning av sjO
folk.
Genom tillkomsten av World Mari
time University kan de lokaler som ti
digare anvarits av sjämans- och sjöbe
falsskolorna utnyttjas igen. Endast
smarre ombyggnader krävs.
I samma skolkomplex har ocksâ
Stiftelsen for naturhushállning silt
kansli.
Och de kunskaper de har om mu
jofrãgor till hays och pa land kan bli
av stort värde fOr de olika utbildnings
linjerna, betonar Salve Arvedson.
Tankarna pa ett FN-universitet I
Sverige dOk upp I samband med ett be
sok av IMCO:s generalsekreterare
1976, som dá uttryckte tankar omen
sãdan utbildning här i landet.
IMCO:s huvudsyfte med skolan är
helt enkelt alt undanrOja den nuva
rande bristen pa utbildat sjOfolk I u
länderna. Idag tvingas dessa lander i
stor utstrackning alt kOpa tjänster fran
de mer ulvecklade landerna.
—
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SMBF-fôr bättre vilikor

SMBF
i

.•

háller ársmOte den 29 april kI
13.00 pa inneliggande Tysklandsbat.
Medlemmarna hälsas välkomna!

M askinbefälsklubben
iConsafe...
hãller ársmOte I SMBFs lokaler,
Surbrunnsgatan 10 i GOteborg onsda
gen den 5 maj klockan 19.00. Pa dag
ordningen bI a offshoreavtal, turord
ningslistor.
VaI mätt!
Styrelsen

B roström
Maskinbefälsklubb
hailer ârsmOte i Folkets Ilus Csal I Goteborg torsdagen den 22 april
klockan I 3.00. Alla medlemmar hal
sas välkomna.

Gotlandsbolagets
Maskinbefälsklubb...
hailer ársmöte den 5/5 klockan
10.00 I inneliggande Oskarshamnsbât
i Visby hamn. Medlemmarna hãlsas
välkomna.

SMBFs...
1981
verksamhetsberättelse
kommer mom kort alt distribueras till
fartyget och de aktiva medlemmarna.
Passiva medlemmar kan bestalia fran
förbundets kontor.
•
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sjöfarande maskinbefäl

hailer ordinane sammanträde under maj 1982

G-salen. Folkets 1-lus.

MALMO
tisdagen den 11 maj kI 18
Sjömansgãrden, Fiskhamnsgatan 3

färbundets lokaler.

HELSINGBORG
onsdagen den 12 maj kI 17
Drottninggatan 48

Pa fdredragningshstan bi a: Aktuella Iörbundsfrâgor.
Styrelsen
Vi hãlsar Dig hiärthgt vàikommen.

Maskinbefälet nr 2 1982

at

Stenakiubben.

Svenska MaskInbefIsförbundet

GOTEBORG
màndagen den 17 maj kI 18
Jarntorget 1
STOCKHOLM
mándagen den 10 mai kI 13
Barnhusgatan 3 n b.

KLUBBNY1T

Sjamansgárden.

Tisdag 23 februari liJ2

•

‘i oiartsuniversitetet
kan fit stor hetydelse”
•

AvGORANJ5NSSON

Det blivande sjöfartsuniversi
MALMO:
tetet i Malmö, World Maritime University,
kan bli av större betydelse for MalmO an vi
anat, sager kommunalrádet Nils Yngves
son. Malmö blir flu en känd plats pa kar
tan for alla utvecklingsländerna i den s k
“77-klubben”.
—
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vastava i FN-organet IMCO
om hur MalmO kan tiligodose
IMCO:s Onskemál om service
BRADSKANDE
till de blivande eleverna.
Lokalfrâgan fOr skolan är ju BREV
sedan Hinge lOst. Undervis
Nágon tvekan om IMCO:s
ningen forläggs till fOre detta avsikter att verkligen fOrläg
sjöbefälsskolan. DärutOver Ut- ga skolan till. MalmO fOrelig
füste sig Yngvesson pA korn- ger inte. Däremot väntar IM
znunens viignar att Astadkom- CO p0 ett skriftligt besked
ma lümpliga bostüder och Jo- frOn det svenska utrikesdep—
kaler fOr fritidsaktiviteter.
artementet.
I ett brev som Yngvesson pa.
KOCKUMS FRITID
mAndagen siinde till departe
Kockums Fritid kommer att mentet konstaterar han att.
fylla en viktig uppgift. Me-’ fOrberedelsarbetej mAste pA
ningen är att studenterna Un- börjas snarast om undérvis
der dagtid ska fA utnyttja ningen ska kunna komma
denna byggnads mAnga fri- igAng vid halvársskiftct nästa
tidsanordningar och matser- Ar, som avsikten är. Men fOrst
mAste IMCO Ia en skriftli
vering.
FOrra veckan konfererade bekräftelse IrAn regeringen.
-

—

-

-

