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200 u-landselever
utbildas liii lärare

sitet i Malmö. Fry
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Utvecklingsländernas
handelsfiottor vilxer kraf
tigt. Man viii frakta sina
varor till importländerna
pa egna fartyg. Den stora
nya handeisfiottan kräver
bättre utbiidning av sji
sükerhetspersonal.
och
Därför öppnades pa man
dagen i Malmö världssjö
(The
fartsuniversitetet
World Maritime Universi
ty) i FN:s regi.
Det hr samtidigt den första
FN-institution som öppnas i Sve
rige. BortAt 200 elever skall uni
versitetet ha. Nhstan alla kom
mer frAn utvecklingslander och
skall i sin tur sedan undervisa I
hemlhnderna. De som shtter sig
ph skolbänken I Malmö hr sjö
kaptener eller administratörer
och shkerhetsmän mom sjdfar
ten i sina respektive u-lander.
Efter twA Ars vidareutbildning i
FN-regi I Svërige skall de alitsA
sjhlva bli larare hemma. I Sveri
ge undervisas de av professorer
frAn mAnga lander.
Dessutom knyts till FN-uni
versitetet i Malmö ett hundratal
experter som gastforelasare.
Fdrutom storkurserna ph tvA
hr i Malmö, som blir for 150 stu
derande, skall man anordna ett
Arskurser och snabbkurser i oh
Cl,n 9flfl

FN-universitet. MalmO uppibter
även bosthder At de studerande i
ett andra “FN-hus”. Mhnga av u
landsghsterna har ocksA sina Ia
miljer med sig under vistelsen i
Sverige.
Att just Malmö fick FN:s
världsjöfartsuniversitet har sin
egen historia.
Under SjObefhlsskolans tid
lade FN-organet IMO med sate i
London nAgra specialkurser ph
Sjöbefälsskolan i Malmö. Det
slog sh vhl Ut att Malmö fick FN
universitetet nhr det blev aktuellt
att inrhtta ett sAdant.

Invigdes
Och ph mhndagen, tre Ar efter
det att planerna utvecklats, kun
de generalsekreteraren i IMO
(International Maritime Organi
zation) C P Srivastava, Indien,
tilisammans med utrikesminis
ter Bodström inviga den nya FN
institutionen.
Det behövs verkligen välut
bildat folk i den standigt vhxande
vhrldssjOfarten och därför har
FN ansett att ett vhrldssjOfarts
universitet hr mycket angelhget,
sode generalsekreterare Srivas
tava.
MalmO har snabbt blivit en in
ternationell stad I och med till
komsten av FN-universitetet. Ett
50-tal av de fOrsta eleverna frAn
u-lander hr redan hhr.
—

Lángt ifrán
Manga kommer mycket lang-

Cyperns handeisfiotta om
fattar I dag ett tusental fartyg och
hr den femtonde I storleksord
ningen i vOriden. Vi behOver Ut
bilda mer sjObefhl och folk med
kunskap om shkerhetsfragor till
sjöss och i administration, sager
de.
Behovet av välutbildat folk till
sjOss världen Over hr alltsA stort.
Det framgAr tydligt bara av dessa
fA exempel.
—

Skattar inte
Folk hr vOl medvetna om be
hovet av luftfartssOkerhet. Minst
‘lika viktigt hr det att säkerheten
Okas till sjOss. En olycka ombord
ph ett fartyg kan lätt bli en kata
strof om inte kunskaperna i sO
kerhetsfrAgor hr goda. DärfOr ar
FN:s sjOfartsuniversitet sA vik
tigt, sager utrikesminister Len
nart Bodström.
FN-institutionen ger en hel del
jobb i MalmO. Men inte sA mAnga
skattekronor pA lhrarlOner.
Aven om nu universitetets rek
tor, Solve Arvedson, hr svensk
och naturligtvis skattar här. Men
utihndsk lhrarpersonal vid FN
universitetet hr skattebefriad.
Likt diplomater. Det hr en klau
sul som sOger att sA skall det vara
fOr FN-ansthllda i frhmmande
land.
BO ENGZELL
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skall Sverige arligen betala till
driften av sjöfartsuniversitetet.

Viktigt bidrag
Det hr ett viktigt svenskt bi
drag till u-lhnderna, poangterade
utrikesminister Lennart Bod
strom i samband med invigning
en av FN-universitetet, som fOr
Sveriges del skall administreras
av Sida.
Totala kostnaden for FN-uni
versitetet blir arligen runt 25 mu
joner kronor. Manga lander lam
nar driftsbidrag, men en del far
u-Ihnderna betala sjhlva.
MalmO sthller upp med skol
lokaler. Det är den nu nedlagda
blivit
sorn
SjObefhlsskolan
—

Var flanaelsxloue ueLi
ett 30-ta! fartyg av vilka ett tiotal
ägs av staten, sager han. Det blir
mitt jobb att utbilda befhl i Va
nuatu sedan jag gatt igenom kur
sen i Malmö.
Fran Kamerun har sjökapten
Akwo Barnabas kommit till FN
universitetet.
An sã lange har vi bara fern
egna handeisfartyg, men vi skall
skaffa flera fOr att kunna frakta
vAra egna exportvaror, sager han.
DärfOr mäste vi utbilda mer sjO
befäl.
Cypern har vuxit till en bety
dande sjöfararnation de senaste
Aren. Fran Cypern finns Andreas
Logides och Andreas Constanti
nou redan pa plats i MalmO.
—
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rekor1
Det blev publikrekord till
“Nordiskt
konstutsthllningen
ljus’ nhr kollektionen visades pa
konstrnuseet i Goteborg. Vjd
sthngningsdags pa sOndagen
hade 82 000 besOkare räknats in.
Det är nästan en dubblering av
fOrra rekordnoteringen frAn 1966,
när van Gogh drog 45000.
Fast dA var utsthllningsti
den lite kortare, sager en helnöjd
museichef BjOrn Fredlund:
TillstrOmningen till “Nor
diskt ijus” var gladjande. Manga
av de tidiga besOkarna her tydli
gen rekommenderat andre, in
tresset Okade hela tiden.
—
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