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komniunikations
delD art emerLt et

1 juli 1983

VARLDSSJöFARTSUNIVERSITETET INVIGS

MANDAGEN DEN 4 JULI 1983 I MALM
Universitetet drivs av IMO, FN..s
fackorgan for tekniska sjOfarts—
frâgor, och är frmst avsett fOr
GOsta Lind af Hageby

hOgre utbildning pa sjöfartsomrâdet

kanslirâd

av befattningshavare i utvecklings—

08-763 3662

länderna

Mândagen den 4 juli 1983 iñricjs vr1dsjOfartsuniversitetet (“World
Maritime University”) i MalmO,
sekreterare C.P. Srivastava,
(UNDP) Bradford Morse,

i närvaro av bla. IMO..s general—

chef en for FN.s utvecklingsorogram

utrikesminister Lennart BodstrOm och

ordföranden i MalmO kommunfullmäktige Arne Lundberg.
Unjversitetet skall drivas av IMO (International Maritime
organization),

FN.s fackorgan fOr tekniska sjOfartsfrâgor med sate

iLondon. Universitetet,

som är unikt i sitt slag i variden, ir

frimst avsett for högre utbildning pa sjöfartsomrãdet av befatt
ningshavare i utvecklingsländerna,
skolor,

sâsom Uirare vid sjöbefäls—

inspektörer och sjöfartsadministratOrer.

Universitetet koinmer att ledas av en svensk,
Arvedson,

och han koinmer att vid sin sida ha,

nistrativ stab,

retor Solve
förutom en admi—

atta professorer av olika nationaliteter och ett

stort antal gästföreläsare, dven de rekryterade runtom i varlden.
Ocksâ universitetets styrelse kommer att fã en verkligt interna—
tionell sammansattning. Styrelsens ordförande blir IMO.s general
sekreterare. Reqeringens representant i 3tyreisen blir SIOA—chefen
Anders Forsse.

Sjöfarten ställer alit större krav pa
ken tillhandahâller goda hjlpmedel,

ama

utövare ven em tekni

sager kommunikationsniinister

Curt Boström ± en kominentar. !3ehovet av utbildninq,
utvecklingslanderna,

ar större n nagonsmn,

inte minst i

em man skall kunna sla

vakt om sakerheten av manniskoliv till sjöss och skyddet av den

marina miljön. Universitetet kommer clarfor att fylla ett tort
behov, och vi välkoninar bade universitetet och dess studenter till
Sverige.
Universitetsprojektet bekostas genom bidrag fran UNDP,

svenska

staten och L4almö kornmun och genom bidrag fran olika hail i var!
den,

inte minat utvecklingsianderna sjalva. DeE är frâga om en

imponerande global satsning,

frarnhâller kommunikationsministern,

och det är just detta som visar att IMO ar pa rätt

.
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