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1nklagelse mot World Maritime University

FN-skolan ütbildar militärer
FN-universitelet World
University.
Maritime
utbildar
Malmô
i
WMU.
rnilitarer.
Detãrinterãttattmi
IitArer lagger beslag pa
viktiga utbildningsplatser
som àr avsedda fOr civila,
sager en uppgiftslaninare
fran ett land i tredje
varldtn.
-
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Vid jniversitetel finns f n
r.nsl ie personer med rnilitãra

grader; en Orlogskapten fran
Venezuela, en kapten fran Sier
ra Leone och en pensionerad
orlogskapten fran Ecuador sorn
arbetar vid ett oljebolag.
Universitetet ãr till fOr han
deisfiottornas skull och fOr att
sjOfolk fran u-iãnderna skall fà
en god utbiidning av vaster
jãndskl snilt i sjosakerhet och
miliOvàrd till hays. WMTJ ãr en
unik skola sam utbildar folk till
“vãrldsstandard.

for den civila utbildningen utan
ser aren I Sverige sorn en trevlig
tid. Dc tar plat.serria fran dem
som slulle behOvt dern, iortsãt
ter Cityredaktionens kãlla som
vill vara anonym.
WMUs rektor, Erik Nord
strOm, bekrãftar fOrhàllandet.
Men man skall inte dra tOr
snabba slutsatser. Mânga av
vara studenter har militãra
titlar belt enkeit därfOr att deras
kustbevakning àr en avdelning i
Men militàrer fran totalità
den milira rganisationen
ra stater skickar mibtarer i stal ãven om dess verksamhet riktar
let. Dc har nEen anvandning sig emot det civila samhàllet.
—
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Erik Nordstrom som varit
rektor fOr World Maritime
Universiv sedan november
1985 slutar vid Orsskifiet fOr
aU tilltrOda sam ny VD I Sve
riges Redareforening i GOte
borg. NordstrOm Or jurist
med sjOrattsfrOgor som sped
alitet.
Forste WMU-rektorri var
Solve Arfwedson sorn dess
fOrmnan var rektor vid dOva
rande
sjobefalsskolan
I
Malmo. En kort period fOre
NordstrOms tillsattning fun
gerade en amerikansk arni
ral frOn US Coast Guard som
rektor.
Jag t3cker att jag bar
g5ort mitt och lOmnar gOrna
Over till nva krafter.
EftertrOdaren Or Onnu inte
utsedd. Erik NordstrOm tyc
ker att det ka,n vara tid fOr
WMU att fO en icke svensk
rektor.
—

Jag har gjorl mitt, sager
WfAUs rek tar Erik Nord
s’orn, och slular vid ar-a
s’ tel.
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Rektorn blir VD
-.

just Bangla Desh ãr problema:
tiskt; departementen strider orn
vilka som skal] fO Oka och vid ett
tillfãbe slutade det med ati ing
en kom.
Det ãr naturhgtvis ett pro
blem det bar, sager Erik Nord
strOm. en det ãr ett problem
fOr FN. Vi har att gora med
suverãna staler iriom VãrldsjO
fartsorganisationen, WMO, och
de fOr sànda vilka’de viii.

Militärledd
handeisfiotta
SO är det t ex med Brasilien
och Venezuela som har halv
stathga handelsflottor under mi
htàr ledning med en amiral sam
VD eller styrelseordforaride.
Men. fortsätter Erik Nord
strOm, del vasentliga as vilka
arbetsuppgifter som vàntar
vOra studenter i deras respekti
ye hernlànder efter examen i
MalmO. Och utbildningen här ar
helt igenom civil.

Men numera prioriterar vi
sOdana ansOkningar dãr det
preciseras vad vederbOrande
student fOr for svsslor nOr han
eller hon kommer til!baka. Fast
sjOlvklart kari vi aldrig garante
ra att de inte komrner afl syssla
med militãr verksamhet
—
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FOrra âret lämnade twO kom
rnendOrer trim Bangla Desh
WMU med nvvunna examina.
Dc as flu tillbaka i sina militãra
funktioner.
Dc kern frOn flottan och är
flu tillbaka i flottan,
Landet hade I stOllet varit i
behov av civil personal sorn
kanske kunnat tillampa sina
kunskaper frOn WMU pO ett
battre sãtt.

FN-anda

.

Personligen tycker jag att
oven om studenten skulle kom
ma frOn ett isolerat land styrt a’
en milit.Ordiktator, sO tir det
battre att landet skickar studen
ter hit an inte ails. For nOr stu
denterna OtervOnder har de fOtt
jnternationella konl.akter och
Irt sig Oppenhet. Det Or belt
enkelt andra mãnniskor som re
ser hem igen praglade av FN
andan -bar.
—
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Ingen kom
En annan kãlla med insikt i
WMUs verksamhet uppger att
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World Maritime University
àr.unik skola, dOr loIk frén u
lander kan fà en utolldning a v
vãsterläridskl méti. Skolan àr
liii tar handeisfiottorna och
inle fOr miltären, menar en
kritisk rost.
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