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Efter examen pa MalinOs FN-tiuiversitet:

Nu reser Aithea
hem tifi Väst-Indien
MALMO: 53 lAnder
var reprecenterade nAr
avgAngeelevema frAn
Malmôs FN-univereltet I
gAr lick dna exa
mensbrev I MalmO kon
serthus.
Det hAr Ar en
mycket stor dag for mig,
berAttade Althea Sher
ma Mitchell frAn VAst
Indien som var en av ele
verne.
—

I tvA Ar her eleverna bott I
Malmo och etuderat vid den,
mom ejofartavAriden, vArlda

kanda skolan World Maritime
Univeraity. I gAr var deL daga
fAr examen och ceremonin
hOllB pA MalmO koneerthus.

Till pampig mucik tAgade
eleverna in i ama evarta drAk
ter, med tifihOrande platte
hatter, och catta Big lAngat
frarn i salen. Scenen intoga av
de aju personer corn skulle ta
Ia till den fullaatta salen. Gen

eralsekreteraren vid den in
t.ernationella sjofarteorjanl
sationen i London; C.P bnva
tava, ledde ceremonin.
PA sex Ar her Malmo Mi
vit kAnt av mAnniakor mom
ajofarten mom ella vArids
delar pA grund cv akolan, be
rAttade han.
Han hade bare lovord aLt
skAnka till utbildningen, Ma!
moatedochdemAngaaponao
rer Born betalar ekolgAngen
fAr elever frAn U-lAnder.
Universitetet Ar ett
unikt exempel pA ett tint earn
arbete mellan nod och cyd,
Act och vAst, ce han bland an
net i sitt tel.
Efter Atskilhiga tel, dAt
MalmO repreaenteradec cv
kommunlrAdet Anna Brand
one, tick dde 99 atudenterna
en och en gA upp och himta
aitt intyg.
—

fantastisk blandning av olika
kulturer. MAnge clever hade
nAmligen fhtt hit sine slAk
tingar och vAnner corn aatt I
publiken i sina finaste klAder.
Bet var, fAr Sverige, originella
huvudbonader och fantastic
ka hAruppsAttningar och feat
drAkterna var ide mest utaOk
to, fkrgatarka tyger.
Men mm familj Ar inte
hAt. Mitt land: Trinidad and
Tobago, Ar mycket fattigt, be
rAttade Althea.
—

—

VAnner frAn airran
Den fulleatta calen var en

Altheae
akolgAng och
bAcker betalas med bistind
fbrbunderepubliken
frAn
VAattyakland. Hon arbetade
tidigare pA kontor mom ejA
farten och valdes ut till
aammaa med tvk landamAn
till att fit gi utbildningen.
Be aenaste tvA Aren her hon
bott i en litet rum i centrala
MalmA och studerat vid ajA
farteuniveraitet mom grenen
tAr hamn- och ajofartsadmim
atration. Aithea Ar en cv bara
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fyra kvinnor pA kursen och al
Ia her de gAtt icke tekniska
utbildningar.
SvAr skola
I gAr ftcjc hon sA sitt efter
lAngtade exemanabrev och
det Ar en stor handelae fAr
henne.
0 ja, det har jag sett
fram moot i hera Ar, sAger
hon.
Malrnoskolan World Mari
time University Ar vAlkAnd i
—

hennes hemland i VAstindien

och utbildningen ger henne
inycket goda chanser att fit ett
bra arbete.
Speciellt sista Aret her
atudierna vent arbetasemma.
—

Jag her into hunnit med si
mycket mer An att studera, cA
tyvArr her jag into hunnit cc
aA mycket av Norden och
Europe sorn jag bade hoppata.
Hon berAttar att hon i bAr
jan var lite reserverad och ha
de svArt att acklimatiaera sigi

Aithea Sljerma Mitchell ha.ri tvA dratuderat vid FN-unlveraitetetl MalmO och igAs-flck hon .lU ezamensbrev.
her lArt inig aft tycka mycket am Sverlg,, men dcl eke fill ikOnt aft komma hem, eAger hon.

Sverige, men ju lingre tiden
gick deato bittre her hon
trivts.

Nu Arjag vAldigt mrtjuat
i Sverige, men det aka bli
akOnt aLt kornrna hem fAr det
Ar kiart aLt jag her saknat mlna vAnner, ckrattar hon.
—

Hon Ar tackeam fAr aLt ha
mojligheten aLt gA utbildningen och Ar mycket apAnd
over vad fAr alaga jobb corn
vAntar henne i hemlandet.
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MALMO

Unik examen

MAmiiskor frAn ella vAridens hOrn (anna pA plate air
FNs aJOfartaunlver.itet I Malmo dated. Ut bclyg.II LIII
ireteavgingselever.
Fate: ULFJOHANSSON

Dcl vex en mycket hogtidlig ceremoni pa MalmO konaerthus air avgAngseleverna IgAr
lIck dna betyg.

II

MAnniakor frAn alla vlirldens
hOrn kom I gAs- till MalmOs kon
aerthus for aLt fira avgAngselwver
na pA FN-univeraitetet. FOr ele
yes-na var det en ator dag. MAnga
kommer frAn u-lander och her fAtt
biatAnd aft gA utbildningen, men
nu ken de rosa hem med ett eftert
raktat examensbetyg I bagaget.

SIDANO

—

Jag

Jag vet into riktigt v.4
jag fAr fOr arbete men pA lOt
dag flyger jag hem och dA fir
jag vOl vets det, eAger hon.
MARIA SEHLIN
—

