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v(ns sjUI’artskart:.
C P Srivastava, gcera!sekrete
rare i ‘N:s nternat aeth sRi
fartsorganlsat[oa, MO, sRisade
1ovor!cn rr v ri es fr’;ta
.s(,.ctsu$Hversitet ten 4 inH
vigdes med oma oci s’t i
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I)ctta niarkerar ett nyU och
arofuilt skede i vrldeiis sjöfarts
histoi’ia! Regeringar, orgiitisatio—
tIer, )stitutio!ier och
11
‘grIden lIar gait hand i
hand till stud für demia unica in
SttUt1l)ll. I’1ahnO ar mcd ritta
blivit en kiart s! na deuve p
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Del Lir fit Sjöbcfilsskolan I Mulmä
sorn nil blir Sveriges lbrsta FN-institu
tion
en institution som ska stdrka u
hindernas roll i internalionell sjöfart
genom alt crbjuda upp till 151) platser
per âr fOr högre sjOfartsulbildning.
Del nya universitet kommer att
täcka hehovet av sjöfartsubildning pa
hag nivâ med elever frtn hela vãrlden.
sa utrikesminister Lennari Bodström.
som fOrrittade invigningen tilisam
mans med C P Srivaslava, William T
Mushier, direktOr i FN:s utvecklings
prngra!n (UNDP) sariil \iul mu kc$rn—
mu$$lUllfllakligeS
ordlorande Arne
Lundberg.
I nvigni ngsprogrammet
bOriade
lilud en kurt cermoni vid ilniversilets
‘ovggnadcn. Mall 110 brand Li vs
ii u—
siktr sulaJc gludia marschmelodier
innan C P Srivas.va bOll ett kort tat
och hjöd tãckelsei alt fala fran den
—

—

sky! t tiicd \V MU -Sy mbolen sum lain r
orn alt byggnaden innehãl!er “The
World Maritime University”.

I-Iogtidligt
Dc manga invigningsgasterna
rep
resentanter fOr IMO och andra FN-or
gan, medlemsiander, de 56 clever som
redan anläni, den svenska sjöfartsnü
ringen och lokala pot itiker— skjutsa
des sedan till Rãdhuset far ytterligare
hOgtidstal och lunch i Knutssaten.
Kommunfullrnaktigcs ordfOrande
A. me l.u ndbcrg linlsn ngstalade. Ii an
herattade oni diet siora arhete Sum
IMO, fyra departernent (I), Malrnö
komniun och rekiorn for sjOhefälssko
Ian, SOlve Arvedson (sum uven blir
rektor ftr dcl nyu sloL$r1suluvcrite—
tel). lagi ncr pa diet un:ka proicklet.
Vi ska nu verka for alt de clever
sorn fran jordens alla hOrn kommer
—

—
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finna sg val ii raita och alt
dL1tlas
dras studier
o N hr resultatfylka. lovae Arne
:AfI(ber inun ban LIP Srivas[ava
ovetlj a IC en tflalfl]O!tiSk si a—
gu mma, aerskapad av G unne h1e—
berg. konstnar frin Mand.
Srivastava svarade:
— Aldrig tidigare har en stad ftIn
ett av vára mecllemsländer gjo1 sâ
mycket for varidens sjofartsgemen
skap sam Malrnö! Här lir vstvärJden
rnöjlighel alt vidarebefordra sitt hun
naride till k’nder sam bchOver detta for
alt kunna bygga upp egna handelsflot
br.
William Mashler fran FN:s utveck
lingsprogram tackade fOr den svenska
hjälpen sam han anság vara i linje
med traditionen fran Folke Berna
dotte.
—— Vi hetraktar delta sam cit histo
riskt tillfille och cit inspirerande cx
empel p internationeilt samarbete for
ati pa cii konkret. praktiskt och pro
duktivt sätt hjalpa u-länderna!
hi
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istn dsprojekt
SjOfartsuniversitetet mãste i första
hand ses sam cit bistãndsprojekt. sa
utri kesminisier Len nan BodstrOm.
Svensk slOfart har den lágsta olycks
lallsprocenten i variden. Det han vi nu
dela med oss av. Svensk sjöfartstracli
tion blir sälva basen for skolan!
P sitU hammer hundratals, for
alt inte saga tusenials clever alt ha gOtt
igenom kurser pa WMU. Och det tr
ldart alt det han komma alt leda till pa
siliva eflèkter for Sverige. FOrr gjorde

—

nan Sveniges flagga kand genoa’. alt
s..icba Ut krvssaren Pvgia pa vanids—
omseglingar. Nu an vi istailet gora
fratiihoi[
dci g.enurn lis
Csihierr.
Eker invigningstalen Overlämnade
renresentanter fOr den svenska sjö
lrtsnaringcn gtvor till skolan och
dess rektor Solve Arvedson.
Mest uppskattad var gávan fran
MaskinhefasFOrhnclet, vars direktör
Folke Havik Ovenlamnade 5 000 kro
nor sam grundplat till en fond for dc
vernas fritidssysselsdttning.
SOlve Arvedson sager till Maskinbe
fiilet:
En mycket god ide och precis
vad vi behOver. Jag hoppas att andra
hjilper till att bygga upp fonden!
SOlve Arvedson var en av de aura
gladaste hwigningscieltagarna. Men sã
han han ocksi arbetat mycket hart for
skolans tillkoinst och an en av dess mi
tiativtagane.
Det var 1976 sam Srivastava och
Solve Arvedson trdffades fOrsta
gângen fOr att dryfta frágor son-i hOrde
samman med inlennalionell sjOsäker
het och skycid FOr den marina miljOn.
—

vidaru pi Omse hO!!. Efter ct P
mindre provkurser i MalniO artogs
november 1980 en resoution dan !MO
uttryckte sin onskan orn ati just
i\4alrnO borde h!i piatsen fOr cit inter
nationelit sjöfartsuniversitetet.
Och nu är dci venklighet! FN:s inter
nationella sjOfartsorganisatian, Or cit
specialargan sam har till uppgift all
frOmja sOkerheten till sjöss ach hindra
nedsrnutsningen av haven frOn Fartyg.
Internationeilt kommer universite
tet alt gO under beteckningen The
World Maritime University (WMU).
Dc studerande Or sjOfantsadministratO
ncr. sjöfartsinspektOrer och sOoerso
nallärare i hOgre pastioner frOn u-iOnden dOn den hOn typen av utbildning
in-ic existerar.
Svenige bidrar med en tredjedel av
dniftskostnaderna ellen upp till I mu
Jon dollar per Or, men har redan satsat
100 000 dollar genom FN:s utveck
lingsprogram (UNDP) sam stOr fOr
kostnaderna fOr del tekniska bistOnd
sam behOvs i starten. Malmö kom
mun stOr fOr uthildningslokalenna och
bostOder for de studenancle.

Hog utblldnhig

Studenterna. sam ofta redan han en
hOg utbildning fran si na hemlOnder,
Srivastava skisserade behovet av per ska bo p0 Henrik SmithgOrden, dOn del
sonal sam i u tveckl ingsldnderna finns smO trevliga lOgenheler. MOnga
skulle kunna medverka till att fylla det väntas ta sina familjer med sig till
enligt hans mening mycket stora be MalmO under studietiden. Kockum
hovet av fOrhdttradc kunskaper fOr Fritid bun deras specielia rekneations
bland andra admi nistratorer. inspek stOlle.
tOner. redeniinspektcrer och htrare
Universitetet fOr samma nättsliga
mom sjOfartsnäringen.
status som en ambassaci. El! tiotal fast
Efter detta samta! fOrdes planerna knutna lOrare Fran hela vOnlden Or ne
dan p0 plats. Till dessa kommer cit 90tal s k visiting professors sam inkallas
fOr specialkursen, semi narien och fOre
lOsningar.
— Behovet av den här typen av ut
bildning ar start i tredje vOrlden. Un
“I
derstryken C P Snivastava. MOnga U
lOnder han under senare On haft en
kraftigt vOxande handelsflotta. Det han
betytt au länderna i stOnre utstrdck
\
ning han kunnat transportera sina
egna varor, och p0 sO sOil blivit
mindre benaende av utlOndska tran
sportfOretag, men del han ocksO betytt
‘
alt bristen p0 utbildad merilim per
sonal har blivit akut.
.
h.
— FOr att kiara situationen har IOn
tvingats anstOlla utiOndsk pan
derna
_i
.
I
sonal for tIe mest kvabficerade post
1
erna och det han blivit mycket dyrbart.
Det internationella slofarsuniversi
.
:tetet
i Ma!mO ska hjO!pa till alt fylla
.4
.
). kr-i:
den
‘han
akuta bnisten p0 administnaiO
I
I b—
.......
..,
rer till sjOfartsvenk, hesiktningsmhn
Den officiella invigningen skedcie I ROdhushalen. KomrnunarJet Nls Yngvesson och och inspektOrcr, lOrare fOr hOgnc mankommunfullrnktiges ordfOrande Arne Lundberg överlämnade en siI!agumma tiM gene tim utbildning. och redeniinspektOrer,
Dessutom kornrner universitetet alt
ralsekreterare C P Srivastava.

Stort behov
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bidra till okacle kunskaper urn interna—
tçinella regler och bestanirnelser. och
ua clet sattet ctarka sakerheten till sjcss
‘-c h
t: I
,nincvis niinska ned—
Sflhtt.iuIi!I I\’ .‘arlJsiniven.

4r

J tikning j).
i: versiteict lciomci i siai.ten att
ktninj Ia ei-ut 75 stiiderande Ii!! de
olia kmseriia. Men hehovet ir stori.
Bra till den Forsta kursen har over
I 00 anmalni ngar fran 44 u—kin&r
strommat in. och I 984 raknar man
rnid at ha kin nat u to ka an tal et el ev
plaiser till 150.
l)e fiesta studerande fOljer en tvà
ãrskitrs I allman sjOfartsadrninistra
hon. sOsalccrhetsadniinistration, I’d
raruihildning och teknisk ledning av
r” riverksarnhet.
)et korniner ocksâ alt finnas ett
arskurser for tjanslernan sorn sysslar
med sosakerhct och For teknisk per
somial. U tiversitetet ska ocksa erbjuda
s PL’uiella korikurser fOr personal sum
aar med transport av olja. gas och
annul tb.rligi gods.
Universitetet heräknas kosla 3,6
miljoner dollar per ár att driva. For
worn Sveriges bidrag pa upp till I mil
on dollar per tr fOr den kommande 5spericlen. bidrar UNDP med
8U) (Oil) dollar per ar 1983 och 1984.
link, lug I milpon dollar pci ar van—
t.is Loin nut Fran u—ldnderna sjOlva For
all icka en Orsicosinad for vare stude
t a:de pa I 0 000 dollar. Dc pengarna
kin lcnnnui Fran UNDPs hislOnd till
I,tnJ.i annul multi— eller hilateralt
hilaild, specialbidrag till I MO eller
\t \ILJ. eller trail landets egen budget.
For nerstaende kostnader räknar
mn-n med hivilliga bidrag fran givar
I.
er. riultilateralu 0 ganisationer.
tulkiurelse— och t’rivilligorganisatio—
;e. ci.h liknandc.
1:1 bplmdifl1IC on hidrag hur redLin
kommit Ii un Danmark. Egypten.
l
Acrike. Orekland. Jialien, Norge
ULA Sanivaldessekretariatet. V-isttysk—
land uch Japan har ocksO visat in—
I resse.
For nianga u-lander Or skapandet av
en nationell handelsFlotia av hOg prio—
ritet, specielli i lander med en växande
utri kesha ndel.
\ I anga uv dein bar vani sig till IMO
och UNDP for hjalp med utbildning
och trifling. och IMO/UNDP bar
h ggi pp eti omfoitande program FOr
en slur dcl av IMOs 125 rnedlemssta
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i L ilk tare
1 L fl\ a ituernationella sjOl’artsunivcr—
SeLl i \I.ilmo ska Fungera sum en
Ii Liii-. Lime
denna internationclla ut—
fur
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Det nya universitetet f’
’ller ett stort behov mom modern
1
E3odstrOm. Hör tilsarnmans med C P Srivastava.

bildning. Meningen Or att en stOndig
dialog ska fOras mellan universitetet
och regional och nationell utbildning
Over bela vLtrlden.
UNDPs och IMOs stOd till sjOperso
naluibildning I trede viir!clen Or av
slur betydelse. och exemplen p0 insat
ser Or mLnga.
FNs informationskontor I KOpen
hamn ger nOgra exempel:
A ngola. En sjOpersonalskola hal Icr
p0 att byggas i kuststaden Lohito.
Den beriiknas vara l’ardig 1986 ocli
ska dO bli ctt uibildningscenler for
dci portugissprOkiga Afrika.
• Bangladesh. SjOpersonalskola n fOr
varje Or in ca 3 000 unsOkningar till
44 tiilgiingliga utbildningsplatser.
I t’ier genomgOngen uibildning an—
stalls elevem ia I dcl slat! ga eden—
holaget sorn liar som rnalsattning
alt (a hand urn 40 procent a’ lanclets
sjOlransporter, och utuka sin flotia
(‘rOn 25 till 40 fartyg Cram till I 985.
0 Ghana. Den regionala sjopersonal
skolan i Accra fOrser de eng
elslcsprOkiga ldnderna I Vistafrika
med uthildad personal fOr alt mOj
liggora export och im:’port med egna
riationella handelsfioltor. Positiva
effekter av detta Or ett minskat itt
flOde av lOrdvaluta. au den egna re
derikapaciteten rnvecklas, alt ar
betstillFallen skapus och alt expor
ten under Iattas vilket mimiskar be
roendet av ornvOrlden.
• l’iilppincnmn. Viii sjopersonalskolan
pugar eli projckt for alt ge 100
clacksofficerare och I 00 maskining
enjOrer I handelsfloitan kunskaper

sjöfart, fr amhdll

Lennart

enligt internationell standard. \ven
andra
u-lander
kommer
sO
smOningom att fO dcl av utbild
ningen.
TeNt: 1ats NihIn
Fe(o: Anders Lager

STCW-konventionen
trader i kraft
INIOs konvention om sjOFolks uthild
ning. certifiering och vakihOllning
(STCW -konventionen) irOder i kraF.
den 28 april 1984.
BeFOl och rnanskap sum inte tidigare
tjanstgjort i vissa typer a’ (‘arlyg ska
enligt konventionskraven ha FOtt in
skol ning ombord sarnt ha genonigOti
brandskyddsulbildning innan veder
horande kan tilldelas sOrskilda arbets
uppgiFter i Ibrhindelse med last uch
Iastutrustning.
Kraven p0 specialbehOrig heter for
tank-, kernikalie- och gaslasthantering
utvidgas till alt omFatta befOl havare,
maskinchel’er, OverstyrmOn. fOrsterna
skinister och varte annan person med
direkt unsvar For lasinilig. lossning
och on-ivOrdnad vid overfOring eller
bantering av last.
U

Nam n byte
Electrolux-Wascator ABs Environ
mental Systems Division. rnesl kind
for sinu vukuumtoaleiler, kom iner I
Ibrisattningen au beta Llectrolux En—

virovac, eLI namn sum foretaget tidi
gare hat’ anvOnt I USA.
U
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