World Maritime University

The Maritime Commons: Digital Repository of the World
Maritime University
WMU in the News

2-19-1982

Elever från hela världen ska utbildas i sjökunskap :
Malmö får FN-universitet
Göran Jönsson

Follow this and additional works at: http://commons.wmu.se/wmu_news
Recommended Citation
Jönsson, Göran, "Elever från hela världen ska utbildas i sjökunskap : Malmö får FN-universitet" (1982). WMU in the News. 103.
http://commons.wmu.se/wmu_news/103

This News Article is brought to you courtesy of Maritime Commons. Open Access items may be downloaded for non-commercial, fair use academic
purposes. No items may be hosted on another server or web site without express written permission from the World Maritime University. For more
information, please contact library@wmu.se.

(N
c

-

—.-

.—-

—

‘—

—‘—

-.-‘.

.—

-‘-—

..-.—-..

---

—-

—-—..

--

-

—

—,,—.

‘----_..

,-,---..---—

._-_f--f__-_-

—

d

]SKAN
Elever fi4nhè1á vAr1den’ska ütbiklas i sjokunskap
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MALMO: Det är flu helt kiart att
Malmö nästa âr blir universitets
stad I FN-regi. ‘Efter regeringens
beslut i höstas har FN:s sjöfarts
organ IMCO bekräftat att det in
ternationella sjöfartsuniversite
tet, World Maritime University,
ska forläggas till Malmö. Kom
munen har erbjudit utbildnings
lokaler I fore detta sjöbefälssko
lans byggnad.
-

Enligt de preliminära plarierna startar verk
samheten den 1 juli nästa ãr med utbildning
pa tre linjeEmtaiat Solve Arvedson
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“FN’-óiiiversitet

far

i MalmO. Genom sin internationella utbild
ningsverksamhet har Arvedson i hog grad
bidragit till att IMCO valt Malmö som uni
versitetsort.

tygsinspektOrer utbildas. mom de olika un
jerna blir det mOjligt att välja mellan nautis
ka, maskintekniska, eltekniska och radiote
kniska dmnen.

POSITIVT INTRESSE

HELAVARLDEN

Arvedson själv pápekar emellertid att det
positiva intresset fran politikerna i MalmO
varit en forutsättning. for IMCO:s beslut.
Han nämner särskilt deL engagemang sorn
visats av kommunfullmäktiges och korn
munstyrelsens ordförande, Arne Lundberg
resp Nils Yngvesson, samt kommunalrâdet
Bertil Hallberg.
Pa en av de tre linjerna ska utbildas blivan
de sjöadministratörer under tvã
tre ãr. En
tvããrig linje är avsedd for lärare vid sjObe
fälsskolor, och pa en ettârig kurs ska far—

,

Sammanlagt ska ett hundratal elever fran
skilda delar av jorden kunna tas emot pa en
gang. Kommunen hat utfäst sig att lOsa in
kvarteringsfrágan.
Utbildningen riktar sig främst till sjbfolk
fränu-lOnderna, men ocksâ studerande frOn
i-lOnderna kan beredas plats om de betalar
fOr sig.
IMCO:s huvudsyfte med skolan är att un
danröja den nuvarande bristen pa utbildat
sjOfolk i u-länderna, I dag máste dessa lan
der stor utsträckning kOpa tjänster fran
merj.tvecklade lander.

Kostnaderna for hOgskolan ska J.elas mellan
Sverige, FN:s utvecklingsprogram (UNDP)
oth u-länderna själva.
Genom tillkomsten av World Maritime Uni
versity kan de lokaler som tidigare använts
av sjOmans- och sjObefälsskolorna utnyttjas
effektivt och mängsidigt. Redan i dag an
vänds skollokalerna dels fOr gymnasiesko
lans underhOllstekniska linje, dels for Lunds
universitets linjer for utbildning av driftte
kniker och driftingenjOrer.

VARDEFULL KUNSKAP
I skolkomplexet har ocksá Stiftelsen for na
‘turresurshushalining siLt kansli. Dc kun
skaper mu rniljOfrdgor till hays och pa land
som finns samlade hos denna stiftelse Or och
blir av viirde fOr de olika utbildningslinjerna
vid skolan, betonar SOlve Arvedson.
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bortett frâ.n vissa koare gaide. Dessutom ska kommu
ty. Skolan ska drivas av heten och skyddçt av deni-. kurser.beräknas 56 studeran- nen erbjuda eleverna rekre
FN-organet IMCO (Inter- cä
(Kockums
ect de kiinna antas varje
GQynmental Marltu?ie
let studera,nde kommertt Fritid) Betraffande bosta
Organizderna, sam ska vara av hotell
or.uItative
successivt ok for att
undersoker kom
k
4
araktar
tOQ
SjOfartsadministration,.jö 1985 uppg till ca
sorn -De-. tiOn).-.
f fl
fastighetskontar
itet4s),wunens
Reerienhai
1
di,natiooch
fartsinspektion
ersätt
Full
olik:alternativ.
blir
sam
det
fredj4ë1
for
en”
svara
kUniVèrsitetet,
nella sjopersohalutbildW1en. att
fOr,tái,sit slag, ska främja Regeringen har ställtsigtosi den àrligá driftkostnad&i: à1- ning ska betalas av universi
ler hOgst en miljon US-dollar tetet for elevernas bostäder.
iorld Maritime Universi- di,intçrnationella sjOsäker- tiv tillforslaget.
under förutsättning att FN bi
far
IMCO-universitetet
drar med lika mycket. Ater
ç
VARIERAR
jämsi
SjObefälsskolan
i
plats
stoden ska betalas av destu
Utbildningen vid universite derandes hemnationer.
des med den utbildning som
fOr närvarande bedrivs av
tet kommer att variera mellan
Malmö kommun ska stä.lla Lunds universitet av gymna
ett och tre ãr. Verksariheten
•ska pãbörjas hOsten 1983, och’ lokaler och bostäder till frfo sieskolan.
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MALMÔ:

Malmö

har

dragkampen
vunnit
med Goteborg om det
internationella sjöfart
suniversitetet, enligt vad
Arbetet erfar. Universi
tetet ska drivas i regi av
FN-organet ;Iiuco och
förlaggas till gañila Sjö
befälsskolan, som har
mycket lampliga lokaler
for ändamâlet..
Där bedriver Imo redan
ét; ledning av rektor
Solve Arvedsori viss. ut
bildning av sjöfolk fran .u
länderna. Fyra kurser i
miljö- och sakerhetsfrãgor
till sjöss har hittills aw
s.och en femte ska aa
rum till váren.
Vid en Imco-kongress
Malrñö nyligen uttalade ig
delegaterña enhälligt för
aft universitet skulIe foi
laggas till Malmö. Det är
ocksâ fran Malmö och dess
stiftelse for naturresurs
hushâllning sóm initiativet
harkommit.
Arbetet lyckades inte fA

uppgiften om placeringsorten bekräftad pA regeringsnivA pA torsdagen,
men rektor Arvedson om
talar pA vAr frAga aft han
“hOrt rykten” om aft rege
ringen bestämt sig for Mal
mO.
Men det har varit sâ
mAnga turer i den här frA
gan aft jag inte vAgar tro
nAgonting förrän j ag.fAr ett’
skriftligt besked, sager I
han
En placering av universi
tetet i Malmö .fAr’ganska
stor betydelse fOr kommu
nen. AntaleiV studerande
fran u-länderna beräknas
uppgA till ett hundratal,
och ársbudgeten kommer
att omsiuta 15 miLjoner kr.
—‘.
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I juinisternbekraftar
Arbetets àrtikel I gr:

Malrnö far
sjöfatts..*.*.

.tuiiversiteti:
Fyra kurser om havsitill
jon Qch sjOsäkerhetenmed
deltagare frAn u-länderna
MalmO
har ‘genomfOrts
och ytterligare en kurs pla
néras just flu. Den ska ge
nornfOras till vAren.

• AvGORANJONSSON

MALMti: Kommunika
Claes
tionsminister
Elmstedt (c) bekräftade
pa. fredagen Arbetets
uppgift i fredagstidning
en att det internationel
Ia sjöfartsuniversitetet i
IMCO:s regi av allt att
dOma hamnar i MalmO,
närmare bestämt pa f d
SjObefälsskolan.
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SKtNTV.
Det känns skOnt aft
regeringen tycks ha be
stämt sig, sager Nils Yng
vesson, ordfOrande i Mal
reservererar’ mö kommunstyrelse. Vi
.Elmstedt
har väntat lange pA besked.
sig dock for vad IMCO
kan kom
ett FN-organ
Statsmakternas beslut
ma aft besluta. Det finns
ner sjöbefälssko
lägga
att
ingen garanti fOr aft uni
MalmO gjorde oss
I
lan
versitetet :for utbildning
besvikna. Vi befa
sjOsäkerhèts- och miljOfrA oerhOrt
rade dA att den stora fond
gor till hays placera i Sve
av kunskaper om havets
rige, menar han.
miljö och sjOsäkerhetsfrA
gor som samlats i MalmO
samtidigt skulle dras bort.
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Det är framfOr ailt GOte
lorg och ;Malmö som kon
kurrerat om institutet un
der förutsättning aft det
fOrlaggs till Sverige.
Det finns argument
:för bAda städerna, men det
lutar alitsA At MalmO, sä
ger Claes Elmstedt.
• Vad som avgjort frAgan
till MalmOs fOrdel gAr Elmstedt inte in pA, men aft de-legaterna vid en •IMCOkongress uttalade sig for
MalmO bOr ha vägt tungt,
liksom det kunnande om
och
sjOsäkerhetsfrAgor
havsmiljOn som finns mom
Stiftelsen fOr naturresurs
hushAilning i MalmO.

I det laget bildades tif
telsen fOr naturresurshds
hailning och idén om ett
IMCO-universitet i MalmO
väcktes. FOrst senare ha
kadeGOteborg pA idén och
bOrjale konkurrera med
Maldö.
:.
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Rektor Solve Arv&dson,
som är kuten till stiftel
sen, är en internationelit
erkänd expert i dessa frA
gor. Han anlitas flitigt av
IMCO som lärare i kurser
jorden runt.

•,.

-

OLJESANERING/

Genom stiftelsen, som
har sift kontor pA Sjöbe
fälsskolan, pAgAr for när
varande utveckling av ett
sytem for oljesanering till
hays.
I systemet ingAr, enligt
YngvessOfl, tre komponen
ter: framställning av ett
slags fiber fOr uppsugning
av olja, konstruktion av en
lamplig bAt samt utveck
ling av en andamAlsefllig
trAl.
• I utvecklingsarbetet är
fleraolika fOretg engage
rade.
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