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Världens första
internationella
sj öfartsuniversitet
det första
Den fjärde juli blir ett historiskt datum. Dã
FN-organet i Sverige.
Vi sätter inte bara Malmös utan hela Skánes namn pa världs
kartan, kommenterar Staffan Vallin fran Malmö kommun.
invigs

—

Vi fick slhss hart mot andra
ikerhet, miljö och internationella
kommuner for att fh hit skolan,
överenskommelser.
konstaterar Staffan Vailin.
I TRUMFKORT
Ett av MalmOs trumfkort var
I Sverige giOms Iätt bort vii- den nedlagda sjöbefäisskoian,
ken maktig organisation FN är, som FN snabbt kunde La over.
hur mhnga personer de har an- Dess tidigare rektor SOlve Ar
ställda och vilka jattekapitai vedson är nu FN-ansthlld och
som omsätts.
ska leda utbildningen, till sin
Vallin och GOrgen Lindholm mOts i riksbankens matAtt Sverige flu far en bit av ka- hjälp har han cirka 10 lärare och salStaffan
den fOrsta biten i GOrgens snabbt växande fOretag.
I kan är en verkiigt betydelsefull en mangd gästfOreläsare. Dess
händelse.
utorn kunde kommunen ställa
nom bisthndsorganetSlDA.
FNBETALAR
upp med inkvartering at studen- I
IMO:s 122 mediemsländer har
generalsekreterare C
:
s
IMO
terna. (Se artikel här bredvid!) I
P Srivasta har tidigare besOkt redan bOrjat anmäla deltagare,
MalmO, till invigningen den 4 ju lhngt fler an vad det finns Ut
tilisam rymme till. Nhgot problem att
ciella massorganisationen de- GUMMIFABRIKEN
WIEN (ThReuter)
ii âterkommer han
—Naturligtvis
själva
sko
ar
Alla 1 653 838 albaner som re mokratiska frontens kandidamans med ovriga 300 inbjudna hhlla verksamheten igang torde
lan i sig viktig, men alit runt om
det alitsh inte bli.
gistrerats for att rösta deltog I tur. skrev ATA.
personer.
Omkring 175 personer röstade kring är inte aLt fOrglomma. Vii
Efter utbildningen hi
valet av kommunstyrelser och
emot dessa enda kandidater och blir kända internationeflt. Nadomare I folkdomst.olarna i
verksamheten deltagarna till sina n
Därefter
drar
turligtvis kommer eleverna att I
söndags, rapporterade den offi 108 valsedlar ogiitigforklarades,
Arligen kom tioner mom väridens sjOfart
fh kontakt med Skane-omgiv- I omedelbart ighng.
nyhetsbyrhn
tillade
nyhetsbyrhn.
albanska
della
att kosta 20 inte bara med Okade sjökunska
mer
verksamheten
ningen, kanske genom besOk pa I
ATA ph tisdagen.
Valet genomfordes med stor Trelleborg AB och liknande miljoner kronor, vilka till tre per utan ocksh med kännedom
I
Ungefär 99,9 procent av val- revolutionär mobilisering och arrangemang, sager Staffan fjärdedelar betalas av FN och om MalmO, Skhne och Sveri
svenska staten ge ge.
manskhren rOstade fOr den offi- entusiasm, hette det.
PAR FORNLING
VaIlin.
I resten fran

Det handiar om världens förs
ta internationelia sjöfartsuni
versitet, förkortat WMU (World
Maritime University).
Bakom projektet star FN
organisationen IMO (Internatio
nal Maritime Organization In
ternationella Sjofarts-Organisa
tionen).
Hunciratalet studenter, främst
fran U-lander, ska studera sjö
fart
med tyngdpunkt pásä

—

—

—

—

Tror pa demokrati

—

