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Vrdssjöfartsdagen 1984 Sveriqe

NAUTISK TIDSKRIFT NR 684

VärIdssjätartsuniverstetet Malmö

blickpunkten

,44 r

Utbildning är nyckein till säkerhet och framsteg mom sjäfarten, sade
kommunikationsminister Curt Boström med anledninq av Vardssjäfarts
dagen den 27 september.
Varje ãr i september firas Världssjofartsdagen over hea vãrden enllgt
beslut av IMO, FNs fackorgan for sjofartsfrágor ed sate London. Arets
Varldssjofartsdag infall den 27 september och hade som tema ‘Gobalt
samarbete for utbildning av sjofartspersonar’

—
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Kommunikatonsmnister BostrOm sa
de vidare med aniedning av Vrlds
sjöfartsdagen bi a: Uthiidningen liar
av IMO áterigen satts centrurn fOr in
tresset pa en VärldssjOfartsdag. Jag
tror att det är riktigt aft utbildningens
betydelse uppmarksammas pa aetta
sätt. Jag menar namligen att utbld
ning är nyckein till säkerhet
framsteg mom sjöfarten, Iiksom pa
mânga andra omráden där allt stOrre
krav stalls pa yrkesutbvarna. Och jag
deiar MO:s uppfattning att utbiloriing
pa sjofartsornrádet är det nktigaste
projektet i organisationens arbete fOr
Okad sjOsäkerhet och förbättrat skydd
av havsmiljOn mot fOrorenmgar Iran
fartyg.
I detta sammannang kan vi notera
med tillfredsställelse och stolthet aft vi
sedan mer an ett ãr tilibaka här an
det har en institution sorn är unik sift

s’ag världen. VârlsslOiartsuniver
sitetet i MalmO, Unwersitetet drivs i
IMO:s regi och ger personal främst
—

e
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fran utveckhngsanderna avancerad
utbildning i sjOtartstekniska ocn -ad
ministrativa ämnen. En stor otter
frâgan pa studieplatser visar aft uni
versitetet tyler ott verkkgt behov och
aft man världen Over är medvexen am
den stora betydelse utbildnngen har
fOr sjOfarten. Fran svensk sida fran
regeringens och MaimO kommuns si
utgãr becydande ekonomiskt
da
stOd till universitet, iiksom ocksâ fran
UNDP (FN:s utvecklingsprogram),
och rnànga andra lander.”
—

—

StWg inramning I Malmö
I Sverige uppmärksammades Värids
sjOfartsdagen den 27 september av

kommunikaticnsdepartementet sam
samarbete rued sjOfartsverket och
Aekror Solve Arvedson lagger Ut texten om WMU.

MairnO komrnur, kallat till en n1ormtionsträff I Lanastingssaien I MalrnO
gamla, fina radhus.

MalmO gamla, fina rádhus utgjorde en stilfull inramninq till firandet av Världssjöfartens dag 1984.
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the Capital Fund. May I aPpeal to all shipowners to support
the World Maritime University by a donation to the CapAta
Fund.
The shipbuilders of the world, who constitute such an
important part of the world maritime community, are simi
larly invited to provide assistance. The manufacturers of
equipment and machinery could also help us greatly. So
can numerous maritime organizations, port authorities and
other individuals.
The World University is a unique example of global
co-operation between the developed and the develo
148

pinch between the countries of the North and the coun

Pies of the South, between the East and the West. It
has been aescrihed by Norways Minister for Develop
ment Co-operation as “a new platform for peace
With youi help this unique institution can be sustai
ned. i appeal to each one of you for donations. These
donations may be sent to the Rector of the World Ma
ritime University at Post Office Box Number 500, Mal
mnö, Sweden.
May I, in concluding this message, express once again

my sincerest good wishes and my profound gratitude to
each one of you for any help which you may be able to pro
vide.
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Varldssjofartsdagens gäster tick rovkdra

Vid denna samng, scm ocka aft
5O-ta sjOfartsrnänniskor, hON expedi
tionschefen I kommunikationsdeparte
mentet Barbro Fischerströrn t häls
ringsanfOrande, följt av en kort presen
tation av MC av kanslirãdet GOsta Lint
at Hageby, samma departemetent.
Därefter talade avde!ningsdrektOr
LarsTygesen, sjöfartsverket, cm 1978
árs internationella konvention om sja
foiksutbildning, certifiering och vakt
hâllning, den s k STCW-konventio
nen. Cm sjOmansutbildning Sverige
talade avd&ningsdirektor Rune Fors
man, skolOverstyrelsen. Och cm
svensk sjObefalsutbiidning talade rek

tor Eric BOrkman, insthutet fO tekniki
sjOfart och drift Kalmar. Sedan tick
rektor Solve Arvedson chansen att be
rätta cm sin hjãrtesak VärldssjOfarts
unversite:et i Mamo. Och det kan han
tala lange cm, vilket han DCKSá gjorde,
samt cm hur utbildningen kommit
igáng därstades och fortgàr. Aiit tyck
tes peka uppât utom möjhgen ekono
mm och kostnaderna I framtiden, till vii
ket han bi a hänvisade till den cm en
fonc!. sam IMOs generaisekreterare
och iiilika universitetet kansler.
C P Srivastava, utveckar I sift tal infOr
VarIdssofartsdaqen här
Efter en tOrträtflig lunch i MalmO rãd
—

hus eleganta rniljö rick deltagarna tWi
le att bese VarldssjOfartsuniversnetet
och dess I stora stycken tOrstklassga
utrustning, bi a en kompiett brygga en.
IMOs och ISOs normer,
Varidssjofartsdagen
MaimO av
siutaaes med besok oen kaffe pa
MaimO kommuns fritids- och motions
anlagginng strax intill, t a Kockum rn
tid. Här bar Världsjöfartsuniversitetets
elever rika mOjilqheter till motion av o
ka slag Aven Handeistiottans kutw
ch fril:idsãd ha: tillcânq lIP anao—
-ingen och darmed a!la gastande tar
tygs oesätmingar Maimbhamnar.
(Dat senare besKnivs närmare p’ sic
‘162.)

Kommunikaton

UnderháN av elektronisk
utrustning knackfrâga
När IMOs underkommitté for ‘adiokcmmunikatIoner senast sarnrnanträd
de i London i september och där riano Säfbom äreträdde SFBF och
Sverige diskuterade man bi a underhàli och reparationer av artygens
elektroniska kornmunikationsutrusning en trarntid, d man skall till
lampa IMOs föreslagna säkerhetssystern, FGMDSS (the Future Gobal
Maritime Distress and Safety System).
-

C

Kommittén uttryckte oro InfOr tilItOrlit
ligheten I de elektroniska system,
scm kommer att användas. Man
hänvisade ocksá till pâoekanden scm
gjorts av ICFTU (the internator
Confederaltion Free Trade Unions)
och ITF (the international Transport
Worker’s Federation). där man citerar
IMOs Assembly Resolution A420 (xl)
scm sager “aft det framtida systernet
skall visa sig vara mera tilifOrlitligt an
dat nuvarande” samt att radiotelegra
fistens skolning “skail utvidgas sâ att
den garanterar säker operation, un
derháll och reparationer till sjass vad

gäiler elekommunikationer ocrI elek
oe
:ronisk jirustnng, scm rigár
greopet säkerheten fOr manniskoliv till
sjOss”.
Kommittén menar alt detta uttalan
de mâste tOljas upp och inte far igno
reras, synnerhet inte begreppet ‘un
derháll .cb reparavoner till sjoss.
Man OrJtsäfter aft aen framtda u:
rustningen blir men kompilcerad an
ciagens, aft morsetelegratin fOr
svinner och ersatts med automatiskt
Kopplad radioteletoni och radioteiex,
vilket m a o betyder aft det mesta ma
nuella arbetet ersatts med automatik.

Sãdan apparatur kan inte kiaras a
med aen utbildning och det parsain
ma reservdelsiager dagens telegraris
te ftr utrus:ade rnec.
MOjlighe:en act ail denna elektronis
ka apparatur, liksorn Ovrig elektronsk
utrustnng ombord, skaN “falls. r”
máste fbrutses och átgarder fOr att
rätta till tel och utbyte av detaijer I can
komplexa utrustningen máste vidta
gas god tid, dvs. redan nu ansar
kommittOn. Reservdelsiager av modu
ler och fOrtryckta kretsar m m mâste
planeras och äggas upp ombord.
Varje oceangàende tartvg masts där
till ha en sceciell verKstaG omuora fOr
dyl. reparationer och underhãil.
Mycken teknisk teen och praktik er
fordras ocksâ av dem scm skall ha
hand cm denna utrustning I framtiden.
Hur denna utbildning kommer att ges
Forts. nästa sida

