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DEL 2
Tisdigen
den 4 oktober 1988.

JVialmö i fokus I
Malrnö str mitt i fokus
for en intensiv planlagg
ning av ett nytt FN-uni
versitet. WHO, Vãrldshäl
har
soorganisationen,
planer pa att Oppna ett
FN-universitet,
andra
World Maintenance Uni
versity. I MalmO ligger
World Maritime Universi
ty, sorn flu fungerar som
en fOrebild fOr ett andra
FN-universitet.

-—

WHO flar redin gjort ett stu
esök pa sitt universitet i
ivialmö.
Syftet var att inhSmta kun
skaper och erferetiheter fOr cit
andra World University.
Vi Or djupt
ilmOs erfarenhet är
.sessant. Verksamheten fun
gerar utmiirkt och ár mycket
harmonisk. Dessutom ãr vi irn
ponerade av kommunens djupa
MalmO
visar
engagemang.
framfotterna, sager Johannes
Vang, chef fOr WHO:s sjukhus
och andra iustitutioner, till Syd
svenskan.

Presentera ett
fardigt paket
Han framhOller dock mycket
nogsamt att WHO:s arbete i det
bar skedet enbart handlar om
att ta fram ett fullstandigt ken
cept pti utbildningen. En vitbok
som sedan skall go p0 remiss till
de 165 medlemslSnderna mom
FN.
Enligt vad Sydsvenskan erfar
har WHO avsatt 30 000 dollar fOr
planl5ggningen av ett universi
tet, som skall utbilda personal i
konsten att hantera pengar, le
gala fragor, inköpsrutiner och

A
FN planerar ott andra FN-universitet och darför utgor World Maritime University i Ma/m
Indien, docent Ni/s Stormby, professor Lim Pin fran Singapore och S J Cross fran Cana

organisationen av medicinsk
avancerad teknik. Uthildningen
vänder sig i fOrsta hand till per
sonal i u-länderna.
Enligt Johannes Vang utnytt
jas mindre On ett par procent av
all medicinsk utrustning som

anvOnds i u-lOnderna p0 grund
av bristen pa kunskap och sam
ordning.
Vitboken berOknas vara kiar
fOre sommaren 1989.
Om medlemslOnderna sedan
finner att de vill stödja idén med

ett nytt FN-universitet kan det
gOr fort. Det allra bOsta Or att
presentera ett fardigt paket pa
var utbildningen skall ligga och
hur universitetet skall fungera,
fortsatter Johannes Vang.
P0 frOgan om val av lamplig

plats
Joha
tig i

Ing
proi
Vi

Cityredaktionen 040 28 13 00
-

FN planer
hunnit avancera fran MalmOs
politiker till socialstyrelsen och
sedaii till utrikesminister Sten
Andersson och UD.
Aildeles nyligen lamnade UD
Over arendet till Sida pa remiss.

En mycket
god förebild
Lika imponerad av World
Maritime University, som Jo
hannes Vang, ár universitets
rektorn vid Singapors universi
tet, professor Lim Pin, som i
mándags besOkte FN-universi
tetet.
Det galier at hitta en plats
sum passar alla niedlemsländer.
Det bela bygger pa samarbete,
men framfOr alit pa expertis,
pengar och utbildningskapaci
tet, sager han diplomatiskt.
Lim Pin sej Malmouniversite
tet som en mycket god fOrebild,
sum en slags “starting point”,
sum han uttrycker det.
Med i saliskapet pa World
Maritime University fanns ock
sa en av upphovsmannen till
idén bakom ett maintenance
university, docent Niis Stormby.

Detyfinns
en chans
Det finns kanske en chans att

MalmO far universitetet. Hàr

sjalvklar föreblld for pianlaggningen. Fr v professor P S Yanchiswar fran
FOTO THOMAS LOFQVIST
m är Iärare pa universitetet.

tt nytt universitet är
Vang mycket försik
ttalanden.

iterar inget land som

piats for ett nytt universitet. Och
an är det iângt till ett beslut om
var ett nytt universitet skall for
laggas. Men personligen tror
jag det är en fOrdel om det for
laggs i ett i-land, sager Johan
nes Vang.

Han ppekar ocksO att det ãr
regeringarna i medlemsländer
na som skall fatta besliit om de
viii stâ som varidland fOr ett nytt
FN-universitet.
Det svenska intresset for sa
ken tar sig uttryck i att ärendet

finns redan ett vãi fungerande
FN-universitet. En ny verksam
het skulie kunna bii ett bra
kompiement, menar han.
Nils Stormby hanvisar ocksâ
till ett officieiit intresse i Sverige
att fOrsOka knyta en ny FN
verksamhet till MalmOunivers
itetet.
Sydsvenskan sökte pa mn
dagen forgaves kontakt med Ut
rikesminister Sten Andersson
fOr en kommentar.
BIRGITTA PIPER.

