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Presskonferens om Vrldssjöfartsuniversitetets framtid
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Universitetet har flu verkat vid Citadellsvägen i Malmö 1 3 r.
Den eflda egentliga FN—institutionen i Sverige kan under denna korta
tid redovisa ett unikt rekord i i.nternationell bredd: De drygt
300 studenter som antingen redan utexaminerats elier flu studerar
vid universitetet representerar inte mindre 4n 80 olika u—lander
och am man därtill. lagger lararkirens och de anstalldas
nationaliteter är 100 olika’nationa].jteter f’breträdda mom
institutiorien.
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Antalet studenter t’ortsatter att öka ach i mars kom en ny kull
till Malmö for att I tv r
med 85 studenter
darav 6 kvmnnliga
studera p olika linjer for hOgre sjOlartsutbildning. Sverige har
beslutat hOja sitt bidrag till verksamheten och kommer I rramtiden
att sti fOr 1/3 av universitetets kostnader. MaimO Stad forisOtter
att ge ovOrderligt stOd bI a genom att lokalerna vid CitadcllsvOqen
utan kostnad stalls till universitetets rOrrogande. Skaran av
studenter frn all vOridens u—lander utgbr i alit hOgre grad ett
vOlkommet och uppskattat inslag i stadsbilden. Mnga malmöfamiljer
stOiler flu upp och tar hand om studenter fOr att ge dessa
meningsfulla sociala kontakter och inblickar I svenskt liv under de
tvriga studierna har.
—
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Mnga internationella organisationer med sjbfartsanknytning
har redan hllit elier beslutat att I f’ramtiden hMla sina
semmnarjer och irsmOten I Malmö ach d ofta i samarbete med
VOrldssjOfartsuniversjtetet.
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Ambitionen att genom stöd t universitetet sOtta MalmO p
vOrldssjOfartens karta hller p aft förverkligas.
Universitetets internationella styrelse med 72 guvernOrer
samlas I MalmO 25 och 26 juni i F?dhuset fOr aft bi a ta stOilning
tili viktiga 1rgor fOr universitetets Framtid.
Den kanske mest centrala frgan av alla och den sam ocks bOr
vara av start intresse fOr Sverige i ailmOnhet och Malmö I
synnerhet gOller den 5—Orspian fOr fartsatt verksamhet som
styrelsen skall ta stailning till. Cenom en sdan plan hoppas man
kunna sOkra och utvidga universitetets verksamhet p iangre sikt.
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Styrelsens ordf’örande C.P. Srivastava som ocks r
generalsekreterare for den internationella sjOf’artsorganisationen i
London, kommer efter styrelsemOtets slut att kort informera o de
beslut man fattat och d i synnerhet sdana som gOller
universitetets framtid i MalmO.
VOlkommen till en kort presskonferens i ngon av salarna i
Rdhuset en trappa upp Torsdagen den 26 juni. klockan 14.30.
Presskonferensen hMles p engeiska.
Vi hoppas p bred uppslutning inte minst med tanke p
universitetets betydelse fOr MalmOs framtida internationella
profilering.
Som bakgrund bifogas ngra sidor som belyser universitetets
verksamhet.
VOlkomna den 26 juni!

Erik NordstrOm
Rektor
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Vi besvarar naturligtvis gOrna fOrfrigningar i anslutning
till presskonferensen. Ring 040—700 50 och frga efter
antingen Erik NordstrOm eller Eva Hemmestorp. D.S.

