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• Sjofartsskolan i MalmO hller pa aU byggas om
passa den nya verksamheien. Htlr Oppnar del internalio.
nella sjofartsuniversilelel den 4juli i âr.

ris

universitet
Malmo
..

i

Den 4 juli far Sverige sin första FN-insti
tution. Dâ öppnar det internationella sjöfart
universitetet I Malmö.
Här ska man utbilda blivande skeppsreda
re, hamndirektörer, haveriutredare, sjöfarts
inspektorer och liknande.
Eleverna kommer fran utvecldingslanderna
och har redan höga poster mom sjöfartsnä
ringen.
är
Sjöfartsuniversitetet
öppet for elever fran utveck
lingsländerna. Det är det
fOrsta i sitt slag. Här ska ut
bildas administratörer. De
ska sedan ã.ka hem och leda
sjöfart och handel. De ska
bidra till att fâ igAng sjöfar
ten som näring.

Viktig
Nils Yngvesson, kommun
styrelsens ordförande, är en
av dem som har kämpat
hàrdast for aft fã skolan till
Maimö. Han sitter ocksã i
dess styrelse:
Den här skolan är vikti
gare an de fiesta kan ana.
Tank bara pa alla miijogifter
och dumpningar av olja till
sjöss. Sjöfolk fran utveck
lingsländerna vet inte hur
man handskas med de här
problemen och inte vet de
heller vilka internationella
lagar som gäller. Det ska de
fã lära sig här.
Men dessutorn far vi nu
i Malmö ârslánga besök av
ansvariga politiker och ad
ministratörer fran utveck
Iingsländerna. De far en in
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• Sjofarlsuniversilelel han belyda myckel for Sveriges
framlida handel med ulvecklingsllinderna. Del tror Nils
)‘,,-re.uon, k,nmurIl’rE’1s’ns ordfñrande.

h1ii1

‘id vi )‘;ir :itt rhitid

när det gäller produkter och
tjänster mom bAde sjöfart,
handel och miljövàrd. Jag är
overtygad om aft det vi flu
satsar pA den här skolan
for aft hjälpa utvecklings
fAr vi sedan till
länderna
baka i form av exportorder.
Och det är bra bAde for Mal—
mO och Sverige.
—
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100 nationer
fAr
SjOfartsuniversitetet
lokaler i gamla Sjöbefäls
skolan. Eleverna kommer
frAn over 100 nationer. De
ska bo i ombyggda Henrik
SmithsgArden.
Aven lärarna at interna
tionella. De har rekryterats
frAn en rad olika lander, bl a
USA och Sovjet De fAr la
genheter i olika delar av
Malmö.
VerksamhetenvidSjöfarts
universitetet hetalas av FN
och av de lander som skic
kar elever. Malmö kommun
svarar for lokalerna och bo
städerna.

