World Maritime University

The Maritime Commons: Digital Repository of the World
Maritime University
WMU in the News

7-5-1983

Nu är Malmö FN-stad : Sjöfartsuniversitetet invigt
Göran Jönsson

Follow this and additional works at: http://commons.wmu.se/wmu_news
Recommended Citation
Jönsson, Göran, "Nu är Malmö FN-stad : Sjöfartsuniversitetet invigt" (1983). WMU in the News. 155.
http://commons.wmu.se/wmu_news/155

This News Article is brought to you courtesy of Maritime Commons. Open Access items may be downloaded for non-commercial, fair use academic
purposes. No items may be hosted on another server or web site without express written permission from the World Maritime University. For more
information, please contact library@wmu.se.

F

(—Trn

l.’)

I
SKANE

Arbetet/Tisd
——

11

MalmU
Sjöfarts
rniversitetet iiivigt
1OKAN JÔNSSONS

MALMt: — Aidrig tidigare har nãgon stad gjort
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mycket for världssjOfarten. MalmO har med rätta
blivit en kiart skinande
juvel pa vr1dens sjöfart-
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• Generalsekre(erare C p Malmos och SverIgensat.’
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OrgauuzaUon (IMO)
*versvallande vänlig mot
várd-staden MalinO och
den sven.ska regeringen j
silt unfiSrande vid mvigningen av The World Maritime University (WMU)
A agen.
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I. L.ennart Bodström hOll
högtidstalet och fOrklarud. universitetet invigt.
Srivastava pAnünde om att
universitetet är den första
oba) U tuti9neu 4 sitt

som aidrig förr stod I cent-.
rum för interna±ion1l nnn..
märksaml)et.

Dagens betydelse markera-.
des genom den imponerunde
raden av nationsflaggo Ut
med hem Citede1lsvage
IrAn centrum och ut t den
forna sJobefas1cQJn, som•
aflts’ U hOJ, U4 rnLGrna
+
tionellt sjöfar.tsuniversjtet.
.Aila IMO 126 med]emsAn
4cr hedrades med sin na
tionssymbol. Och utanfdr
rMhut hAngde FN-symbolenS 1nran?4..
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liar just bjzidit täckelset fajia frdn den nyu skoiskylten,
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Lennart

BodstrOm höll
högtidstalet och förklara
d universitetet invigt.
Srivastava pAminde om at
universitetet är den fOrsta
globala insttutnen
silt
slag i världen.
— Delta evenemang mar
kerar tt nytt och ärofullt
skede i vhrldens sjöfartshis
rIa,. ‘ade hai. Begeringar,
P’erguxusationer, institutioner
h Indiyider frAn nord och
frAn Ost och vest, frAn,
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der hedrades med sin na
tionssymbol. Och utanfdr
rAdhu,et hängde FN-symbo
lens inram4 av ce §Iç
“4’
flaggorna.’’
Ett 80-tal av mdlemsn
derna hade sant repreentanter
till uwigningen. De
kom fr4 alla varidens hçrn
nãgra av dem utstyrda i sit
hemla fnrggleda kiaciedräJcte.. Qenom siii b1ptta
uarvaj’o bidrog de qji att”
sprida interllatjoneU fes
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det stora ansvar som flu vilar
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den inramnuig i form av lo
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Invignmgesprogrammet.4
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m. e. e
re- verica for at de elever sorn,
1
mom V1U un4yersitiygg-. frAu jordens olika horn kom’
er hit ska fAuna si” väl till
naden. Däj spe1a4ealmo
lwandk4rs nnskk. gleda rätta.
Lundberg alut.ade med att
rnarschmelodiar’ uwan ge- till
Srivastav Overläunna e
eralseicreterare Szvastava
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med elever
Pet
särskilt
säkerheten
damarina
smutsning kommar at vinna.
pA dett univeTslteta arbete.
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Enbrt teknologi kan In
te skapa söJra rbetsförhAl
lande Det är uecklingen
ar enstorgladjejcr .: av 4e mäudiga esursernu
och en era pr staden tt som forbj.ir det.buvu4sakliga
alse vallommen till MaL
medlet när det gö4ler at an
mo och till rnvigmngen av vänd.a och forbättva dn mo
varldensforstainternakønel- jea tekuologin (Or detta
In universitet’ fOr :waritim “‘äjidamAL’Jag hoppas alt det
undervismug,
Lw., ta ‘universitt ska främja en
ttniti cl eer internatior
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Bradtørd Morse,
trator i FNs kungsprogram (UNDP) var p
grund av sjukdozn förhindtad att narvnra, men h
lastes upp av william T
Mushier,
direktör
for
UNDP:s avdelaing f
Li projekt
VI betraLtar detta som
itt historiskt tiUIälle och
t.,
nspirerande exempel pA internatione)lt sarnarbete for
praktikt
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ländena, förklarade Mórse..,
den gladuate av• alla invig
som ‘ocksA uttryckte SLn eka sjöartsnann
Rax hur ax
tacksamhet over den sven- vor till skolan. De tws eEot
betat hart’ for kolans
ci rektn si p e
ska regeringens och dot
lonts
t ocl fr en v .des till
son.
svenska folkets generositet.
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°t” sjosakerhet I IMO
intenationella insatser. Han grundnlAt till en fond fr 1
:s regt
En internutionell iärarsta
sysse1attiiig
har Ja1v samarbetat med vernJfr
pA ett tiotal professorer hAlEn mucket ad ide
bade Folke Bernudotte oth
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fçrsta
r Precis vad vi behöver
Ho P. Japan, ,omrner frAn Indien,
Storbritannien, USA
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