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Virkelig fred nogelbm{;re81 

end blot frarær af krig 
- Positivt og planlagt bear· 
bejdelse af begrebet fre.d . op· 
dragelse til fr~. Det er målet 
for del verdensuniversitet. 
der er i sin vorden. og som får 
hjemsted i Costa Rica. VI vil 
forske i fred -og håber som 
studerende at få vordende p0
litikere og embedsmænd fra 
hele verden. Virkelig fred er 
mere end forstand med fred 
som det centrale ord. "kono
mJsk, politisk Q.S.V. 

Sådan siger forstander 
Aage Rosendal Nielsen. New 
Eksperimental College. Sky
um , der mandag rejser til 
New York for at nedsætte det 
FN-udvalg til slette for freds
universitetet , han er udpeget 
til at være formand for. Ud· 
valget skal bestå af ca. 25 
medlemmer, repræsenteren
de de 600 FN.delE"gerede. der 
er ikke.regeringsmedlem. 
mer, men som er tilknyttet 
organisatio.nen på vegile af 
folkelige og faglige sammen· 
slu tninger jorden over. og 
som Wsammen taler på 800 
millioner menneskers ....egne. 

Udvalgets første opgave 
bliver at få så mange FN· 
medlemslande som muligt Ul 
at underskrive kontrakt med 
Costa Ricas regering om vir· 
kellggørelsen af iredsunlver. 
slteteL - Det ville være en 
skøn tanke. hvis de nordIske 
lande meldte sig i forreste 
række. siger Aage Rosendal. 
Flere sydamerikanske lande 
har underskrevet. 

Costa Rica. har forlængst 
stHlet 000 hektar land til rå· 
dighed. og der foreflndes på. 
nuværende tidspunkt bygnin· 
ger til de første 200 stUderen· 
de. Studietiden ventes at blive 
to-fem år. og det ventes. at de 
studerende enten 'har en unl· 
versitetsuddannelse. eller en 
faglig uddannelse. oplyser 
han. 

I og med, at FN har vedta· 
get p~jektet. så ligger det 1 
denne organisations regi. 
hvilket skulle borge for. at ( 
universitetet ikke får poliUsk 
slagslde eller på anden måde 
plejer særinteresser. Der skal 
da også hvert år aflægges 
rapport til FN om universite. 
tets arbejde og resultater. De , 

lande. som tegner sig. skal i 
fællesskab realisere projektet 
og støtte det økonomisk. men 
også en række intE'rnationale 
fonde ventes at bidrage øko· 
nomisk . 

Jordbunden på Costa Rica 
s)"=1es i øvrigt geJU1em genera· 
tioner gødet U1 væTtsskab for 
netop el fredsuni\·ersllet. Co· 
sta Rica kom for 100 år siden 
under indlly~lse af ind....and· 
rende kvækere, son1 salte de · 
res præg på tænkemåde elc. 
Eksempelvis har Costa Rica. 
ikke noget forsvar i dag. for· 
tæller Aage Rosendal. Det 
....ar da ogsi Costa Rica 's præ· 
sident. Rodrigo Car8.Z0. der 
for godt ~o år siden udkastede 
tanken om et fredsuniversi· 
tet. 

Aage Rosendal har i ca fire 
år \'æret formand for den in· 
ternationale organisation. As· 
sociation for World Educati· 
on. og han blev i efteråret 1979 
valgt som organisationens re· 
præsentant ved De Forenede 
Nationer. hvorefter for nogen 
tid siden fulgte formandsska· 
bet for udvalget. der skal støt· 
te projektet. 

På spørgsmålet, om univer· 
sltetscentret i Skyum stilles f 
bero. mens denne opgave lø
ses. siger han : 

- Der sker I øjeblikket et 
generationsskifte' på N.E.C., 
og det passer meget godt ind i 
den aktuelle sammenhæng. 

K.H. 


