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HAr far de sju haven sitt eget universitet

/

FN kommer till stan
Av

GORANJONSSON

MALMtI: FN-flaggan
vajade i gár utanför
rádhuset I Malmö. Det
en stor dag for
;kommunen
och for
FN-organet IMO (In
ernationa1 Maritime
Organization).
—

Malmö blev en stad av in
rnationell betydelse. Och
TMO fick, ãtminstone pa pap
peret, sitt universitet.
Inne i en den vackra Berna
119
iótte-sa1en i rAdhuset satt
IIO:s generalsekreterare C P
!ivastava och kommunsty
!,..1sens ordförande Nils Yng
vesson och signerade de kon
trakt som bekräftar att
‘World Maritime University”,
det internationella sjöfartsu
niversitetet, ska stationeras
Malmö och aft kommunen
ställer erforderliga faciliteter
till forfogande.
Efter kontraktsskrivningen
med följande anföranden a’
Srivastava och Yngvesson,
sor professor Solve Arvedson
den FN-ed som gjorde honom
till universitetets fOrste rek
tor.
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eneralsekreterare C P Srivastava i O har just undertecknat kontraktet
om FN-universiteiet i Malmö och verllimnar pennan till kommunstyrelsens
ordforande Nils Yngvesson.
Bilder: ERLAND ANDERSSON

ORBEREDER
Tilisammans med fyra and
ra malmöbor, som ocksA svor
FN-eden pA torsdagen, utgor
Arvedson universitetets första
personal. Deras första uppgift
blir att förbereda universitets
start den 1 juli nAsta Ar. De
f’ra medarbetarna är sjökap
tenen och universitetsläraren
Jan Horck (kursadministra
tör) samt Jöron Restad (sek
reterare), Ebbe Johansson och
Ragnar Olsson (bAda instit
utionstekniker).

“GENEROSITET”
Generalsekreterare Srivas
tava uttryckte i sitt anförande
in stora tillfredsstAllelse over
rojektet, som han beteck
zikde’som ett underbart exem
effektivt, knkret och
anerikt samarbete iiel1an
iØrcklade lander ochupck
lingslAnder. Sarsk4lt tackade
han den svenska regeringen
óch Malmö kommun for visad
generositet.
Srivastav sade sig vara for
vissad om att “The World Ma
ritime University” skulle ge
i tiArdefulla bidrag till
IMOs
árbete fOr Okad sjOsAkerhet

och bAttre mlljOvArd till hays.
Jag har under Arens lopp
besOkt mAnga av IMO:s 122
medlemsstater, och fast alla
Ar angelAgna om att öka stan
darden Ar mAnga handikap
pade pA grund av bristen pA
utbildad personal. WHU ska
hjAlpa till att lOsa dessa pro
blem.
—

HUSESYN
FOre ceremonin i rAdhuset
gjorde IMO-representanterna
tilisammans med företrädare
fOr den fOrra regeringen (bi a
statssekreterare
Nils-Erik
Bramsvik och kanslirAdet
Gösta Lind af Hageby i kom
munikationsdepartementet)
samt MalmO kommun hus
esyn i de lokaler som ska dis
poneras av universitetet och
dess elever.
Efter ett besök pA Henrik
SmithsgArden vid Disponent

gatan 6, dAr eleverna ska bo,
besiktigades lokalerna i Cita
dellsskolan (f d SjObefälssko
lan) och Kockums Fritid scm
ska utgOra elevernas motions
och fritidslokaler.

IMO-representanterna at
tryckte sin belAtenhet med lo
kalerna och den snabba pla
neringen. Generalsekreterare
Srivastava betonade att man
vunnit Hera Ar pA att MalmO
kunnat ställa fArdiga och
funktionsdugliga lokaler till
fOrfogande.
I dag har MalmO verkli
gen blivit ett namn pA vArlds
kartan, konstaterade politiske
sekreteraren Staffan Vallin,
nAr kontrakten underteck
flats. Vallin Ar en av dem som
mom Stiftelsen fOr naturre
surshushAllning hjälpt till att
ro universitetet i hamn
MalmO!
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• t ruler husesynen gick deltagarna upp pti sjobefills
skolans (blivande universitetsbyggnadens) tak och be
kantade sig med onigivningen. I mitten generalsekre
terare C P Srivastava som pekar mot Koekums Frilid,
de blivande elevernas motions- och fritidscentrum.
Langst till hoger FN-skolans forste rekior Solve Arved
son.

