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WMU

Mal,nö en centralpunkt I sjbfartsi’arlden

World Maritime University
mOtesplats fOr i- och u-land
Med 74 lander hittills representerade i elevk
ren och med ytterligare 12 lander represente
rade i lararkollegiet gör den internationella sjO
fartshogskolan I Malmö verkligen skál for slit
namn: World Maritme University. Den tidiga
re sjObefälsskolan I MalmO bar omvandlats till
ingen annanstans är FN
en unik fOreteelse
tanken om gemenskap over sprákliga, kulturel
Ia, religiosa och politiska barriärer s pátagligt
fOrverkligad som har. I sina tidigare utbild
—

SjObcfälsskolan i MalmO var redan som sâ
dan internationeilt inriktad. Rektorn SOlve
Arvidsson var internationellt inrikiad och
skolan blev kind utOver granserna bl.a. for
sina tankoperativa kurser. Sedan idén till
World Maritime University bOrjat diskuteras
pa allvar 1980 mom FN:s sjofartsorgan Inter
national Maritime Organization och IMO:s
generalsekreterare C.P. Srivastava 1981 fâtt
IMO-forsamlingens mandat att vidta alla at
garder fOr att forverkliga idén kunde World
Maritime University invigas sommaren 1983.
SjObefAlsskolan hade lagts ncr och Malmo
kommun stailde lokalerna till WMU:s forfo
gande. Solve Arvidsson blev universitetets
forste rektor. Han efteriraddes 1985 av Shel
don H. Kinney, vilken i sin cur i november i är
eftertrAddes av Erik Nordstrom, tidigare vice
VD vid Sveriges Redareforening dar han bl.a.
var starkt engagerad i del internationella ar
betet.
Generalsekreterare C.P. Srivastava Ar

ningar och befattningar redan hogt kvalificera
de kvinnor och man arbetar bar tilisammans
under ett ständigt utbyte av erfarenheter. De
formerar efterhand eli varldsomspännande
natverk till Omsesidig hjalp, till spridande av fly
internationell fOrstãelse och slutligen till effek
tivare och sakrare sjUfart. Entusiasmen infOr
dessa framtidsperspektiv ar stor och pãtaglig
bland WMU-eleverna.

universitetets kansler.
I tillblivelsen av WMU deltog ocksA FN:s
utvecklingsorgan United Nations Develop
ment Program och UNDP Ar idag bland de
stOrsta bidragsgivarna bland WMU:s finans
iArer. $ 800.000 kommer hArifrân per ár.
Stctrsta enskilda bidragsgivare Ar emellertid
Sverige med $ 1 miljon en summa som for
hoppningsvis kommer act skrivas upp i den
kommande statsverkspropositionen.
Norge ar tredje stOrsta bidagsgivare med
bortemot $ 500.000. Andra goda givare är
bl.a. the Commonelth Secretariat och Vast
lyskland.
Men universitetecs ekonomi Ar alltsâ be
roende a givarnas formâga och vilja pa kort
sikt. Mera lángsiktiga utfAscelser yore act fo
redra, menar Erik Nordstrom. Idag beviljas i
de olika landerna ett antal stipendier och bi
drag for etc ãr i taget och universitetet tvingas
darmed till alt leva ur hand i mun. Man kan
t.ex. inte fran det ena áret till del andra veta
exakt hur manga clever man kommer alt ha.
HOgt bland prioriteringarna ligger dArfOr
att âstadkomma en ekonomi som tillâcer lang
Vi arbetar for act
re planeringsperioder.
âstadkomma en ordning dAr finansieringen Ar
sAkrad for fern âr framác, sAger Erik Nord
strom.
Kostnaden per student och lAsAr ar
$ 26.000, varav $ 13.000 faller pa utbildning,
kost och logi i MalmO och resten hAnfOrs till
resor, studiebesOk, faltarbecen och langa vis
teiser vid t.ex. 1MG eller nAgon annan myn
dighet eller organisation i annat land.
—

ENGELSKA

WMU:s nye rektor Erik Nordstrom t. v. och

universirets vice rekior GOnther Zade.
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ArbetssprAk et vid universitetet Ar engelska.
Manga av eleverna kommer fran omrãden dAr
engelska icke Ar det fOrsta frAmmande sprák
et och de behOver darfOr en extra sprâktrim
fling for att kunna foija med i undervisning
en. Vid WMU har man darfOr intensivkurser i
engelska och man forfogar Over ett toppmo
dernc spraklaboratorium. HAr kan studenter
na genomgA sprakutbildning innan de egentli
ga kurserna bOrjar. En l8-veckors sprákkurs

borjar i november och en lO-veckors kurs
bOrjar i januari. Dc fardighecer som darvid
inhamcas kan underhállas och uzvecklas med
fortsattningsstudier som anordnas pa mor
gon- och kvAllscid vid sidan av de ordinarie
kurserna. I specialgrupper och med sprakla
boracoriet standigt tillgangligt kan studencer
na sedan under hela MalmOtiden bygga pa sin
engelska.

SEX KURSER
Dci akademiska àret vid WMU fOljer kalen
deráret. Hittills har studenterna kommit fran
sydliga u-lander och deras sommarferie infal
icr som ect tvã mãnaders vincerlov hot oss medan sommarlovec vid WMU endast Ar 14 da
gar lángt.
Kurserna Ar tvaâriga och sex till antalet.
Dec págàr alItsA vid WMU standigt 12 kurser.
Dc sex kursslagen Ar General Maritime Admi
nistration, Maritime Safety Administration
(Nautical), Maritime Safety Administration
(Marine Engineering), Maritime Education
and Training (Nautical), Maritime Education
and Training (Marine Engineering) saint
Technical Management of Shipping Compa
met.
Det foreligger i utvecklingslanderna en
akut brist pa sjOfartskunnande sával mom fo
retagen som mom myndigheterna. Dec Ar ofta
glest mellan experterna harvidlag.
World Maritime University har alltsã inte
till uppgifc att utbilda sjOpersonal ucan act till
fOra sjOfartskunnande till administrationer
na och till ucbildningsvasendet i uvarlden.
Kursen i General Maritime Administration
vander sig till tjAnstemAn om ofta har gedigen
akademisk utbildning, men som saknar sjO
fartskunskap. Efter kursen kommer dessa act
hoja nivân i sina resp. sjOfartsverk, kommu
nikationsdepartemenc eller var heist deras ar
betsplats finns. Dc kommer an bidra till sina
landers sjofarcsutveckling, bidra till att inter
nacionell standard halls nAr dec galler sAker
hetsfragor i och kring sjOfarten, bidra till en
mera effekciv hantering av sjOfartsArendena.
Vidare kommer de act i sin cur influera och Ut-
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bilda kollegerna dar hemma.
I kurserna Maritime Safety Administration
utbildas farlygs- och lastinspektOrer, have

fran 40 lander som togs in 1983. Darefter bar
det akademiska âret vid WMU anpassats till
kalenderár och nasta final kom därfUr redan
den 10 december. Dâ utexaminerades 70 stu
denter fran 48 lander i en fargsprakande cere
moni med studenterna ifOrda svarta slang
kappor med blávita mantlar. Mãnga anhOri
ga fran världens alla horn hade kommit till
städes och rektor Erik Nordstrom talade:
Det an en ara for bade oss och MalmO att folk
kommit fran bela världen fOr detta.
Andra talare var regeringens representanl,
statssekreterare Monica Sundstrom i kom
munikationsdepartemenlet och kommunfull
maktiges ordforande Percy Liedholm.

riutredare m.fl. SjOfartsteknologin blir alit
mera kompiex, fartygen dess maskinerier och
ovriga utrustning alltmera sofistikerade. Kra
yen pa inspektOrernas kunnande inte bara om
konventionella fartyg Okar givetvis och de alit
oftare fOrekommande farliga lasterna skali
ocksá kunna bedomas.
Aven om minga staler delegerat fartygsins
pektionen till klassningssallskapen sâ bar
resp. stat del yltersta ansvaret. Kunnande om
&ktuella krav i regler och konventioner, cm

—

inspektionsmetoder och annat máste finnas
for alt inspektionsarbetet skall kunna fOljas
och for alt vederbOrande myndighet sjalv
skall kunna genomfora stickprovskontroller.
Kurserna ger ocksâ kunskaper om haven
utredningar som cIt effektivt medel for att
hoja sjOsakerheten.
I samiliga kurser vid universitetet laggs stor
vik( vid all undervisa cm de konventioner och
rekommendationer, som utfkrdats av IMO
liksom om internationell sjolagstiftning i Ov
rigt. Dessa studier ligger ofta till gnind for
WMU.studenterna nar de ter pi hemmaplan
skapar nya sjofartslagar eller moderniserar

exislerande regelverk.
Utbildningen av fartygsbefal och maskin
befäl är givetvis en angelagen frAga for vane
nation med egen handeisfiotta. Dc tvâ kurs
erna for utbildare syftar till att Oka tillgângen
i u-landerna pa hogt kvalificerade pedagoger
och inte minst examinatorer. Dessa kommer
sedan att Oka tillgangen pa kompetent sjoper
sonal i resp. land samtidigt som de bidrar rent
allmant till att hoja den tekniskt/juridiska
kompetensen i hemlandet till fromma bi.a.
for utredning av orsakskedjorna som leder till
sjUolyckor.
Analyser av haverier i varldshandelsflottan
visar att alit flera sjoolyckor orsakas av in
kompetens hos sjopersonalen. Del är alltsâ en
i hogsta grad säkerhetshOjande átgard alt fOr
battra sjopersonalutbildningen.
I den har mycket kortfattade presentalio
nen av WMU-kurserna skall till sist sagas nag
ra ord om “Technical Management of Ship
ping Companies”. Kursen vander sig till tek
niska chefer mom rederierna. Den behandlar
rent tekniska spOrsmãl och raden av IMO
konventioner, regler och rekommendationer
samt dessutom personalledning och ekono
miska frâgor.
Samtliga kurser leder fram till graden Mas
ter of Science.

GASTFÔRELASARE
Gastande professorer och forelasare ulgon en
belydande del av kretsen kning WMU. Den
karen uppgar flu till men an 150 personer fran
en rad olika lAnder. 25-30 av dein staller upp
vane termin och detta gor de utan anvode. En
dast reseersattning och etl mindre traktamen
te utgãr. Trots detta an det inga svánigheter alt
locka gastforeiasare. Det ses scm en ara alt ra
framtrada vid WMU och den stimulans man
far an attraktiv. Studenlerna an mycket aktiva
och intresserade. Dc an som nAmnts ocksa VA
lutbildade, vanligen i 30-40-arsaldern och bar
yrkeserfarenhet. Darmed utgor de ett kva!ifi
cerat auditorium, en intressant och givande
skara alt framtrada infOr.

Studentkdrens ordforande 1. Olu A kinsoji
fran Nigeria i samsprdk med Sayeed A. Zaidi
fran Pakistans sjObefalsskola i Karachi.
kommer IMO, dess generalforsamling och
olika kommittéer alt bli molesplats for manga
av studenterna I framtiden när de represente
ran sina lander.
Studenterna i GMA-kursen vistas omkring
10 veckor pa andra orler an Malmo, i Marine
Safety-kurserna upp till sex mánader och i ut
bildarkursen är studenterna borta cirka átta
veckor.
I den sista terminens arbete ingãr ati sam
manstalla en avhandling pa engelska, forfatta
rapport till huvudmannen i hemlandet etc.
Och som en minnesvard hojdpunkt kom
mer den feslliga ceremonin i rãdhuset i
MalmO. I juli i ár utexaminerades de forsta
fran WMU, namligen 68 studenter av de 72

•

GEMENSKAP
GaslfOrelasarna inkyarteras oftast pa Henrik
Smithgarden, ett studenthem dan ocksa
WMU-studenterna bor.
Och detta fOrefaTher vara karaktAnistiskt
fOr WMU: i skolans lokaler och i Hennik
SmithgArden pagan ett standigt och levande
utbyte av tankar och erfarenheter mellan stu
denterna och skolans fasta och gastande
funktionarer.
MAnniskor fran staler i krig med varandra

ir

PRAXTIK
I utbildningen ingár manga studiebesOk och
lãngvarig praktik pa olika hall i världen.
Tredje terminen upptas I stor utstrackning av
sádant arbete vid sjofartsmyndigheterna i oh
ka IMO-lander, t.ex. Vasltyskland, Frankni
ke, Spanien, Storbritannien, Itahien, Hol
land, Portugal, USA, Brasilien och de nordis
ka landerna. Ocksá sjalva IMO-arbetet och
hogkvarteret i London bun foremâl for flog
granna studier och besOk. I själva verket
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WMU-studenter fran olika heill I vorlden
sitfonde fr.v. Ivetfe de Tejada, Pana
ma, Olukayode Akinsoji, Nigeria, Walid
Abmod, Jordanien och Sayeed A. Zoldi,
Pakistan. Stáende fry. Khalil Khayyat,
Soudi-Arabien, Abdulrahman AI-Mah
moud, Qatar och Assam Djedidi, Alg
eriet.
Olu Akinsoji Or knuten till Nigerias sjo
fartsadministrotion och fartygsinspektion
dit han ferg& och rOknar med beford
Mitt arbete nu Or att óstadkomma
ran:
alt internotionel Ia averenskommelser
tillämpas och bakas in i v& nationella
logstiftning. Vi skall ocksi tilIse alt saker
heten Okas i vára territorialvalten. Till
ampningen bar hittills voril mindre bra p
grund cv brist p kompetent personal.
Khayyot Khalil arbefar vid soudiarabis
ka kommunikationsdepartementets sjö
fortsavdelning dOr han adminislrerar och
bar overinsyn over farlygsinspektions
kontoren i de olika hamnarna:
Mm uppgifl blir bl.a. ott delta i UI
formningen av v6ra nya sjofarfslagar.
Jag bar studerot lagarna I Norden och
ondra lander och skall flu fOrsoko to del
bOsto jog sell och kombinero del med vó.r
islomiska lag och var praxis.
Walid Ahmad arbetar med sOkerhets
fr6gor vid homnmyndigheten i Aqaba,
Hittills bar vi baro sysslat
Jordanien:
med orbefarskydd oth andra sOkerhets
freigor i sjalva bamnarbetet, men jag bar
nu skrivit en rapport till mine huvudmOn
dOr jag fOreslár alt elf ordanskt sjOsOker
hetsorgan nrättas for hanterandel av alla
hithOrande Orenden.
ado bar akademisk utbild
1
Ivette de Te
ning fran USA och ban bar arbelat I oliko
befaltningor vid den panamanska sjo
fortsadministrationen. F. n. driver ban
eget konsult- och informationsforetag
och ger ocksa ul en panamansk sjöfarts
tidning:
SjOfarlen bar voril en ongelagenhet
—

—

C-

—

—

fOr en klick lOnder och mOnniskor. Mm
sfora upplevelse av MalmOvistelsen Or oft
den klicken nu vidgos och all sjöfarten
blir en mera allmon angelogenhet. For
Panamas del innebor universitelet bl.a.
all var brist pa kompetent folk kon mm
skos pa siki. Vi har f.n. bortemot 500 in
spektorer fran andra lOnder onstalldo och
dem kan vi efierhand ersOlta med pona
monsko medborgore.
Soyeed A. Zoidi Or verksam vid Paki
stan Marine Academy sam lOrore och Ic-

dare vid moskiningenjorssektionen:
Jag bar studerat sjobefOlsutbild
ningen i bl.a. USA, Sovjet, Fronkrike och
Jugoslavien och skall flu modernisera uf
bildningen i Pakistan. FOr del arbetet
kommer jog alt ha fortsatl kontaki med
professorerna vid WMU och med gastf a
relOsare.
Med mig hem till Pakistan tar jag
ocksá med mig bilden av sjOlva MalmO
som en valplanerod, myckef vol fufigera
dc stad med vOnligo mOnniskor.
—

—

—

kan har vara rumsgrannar och delta i gemen
skapen pa ett fredligt och konstruktivt sAtt.
HUr knyter ocksá studenterna vAnskaps
band, sorn senare kan anvAndas i den dagliga
garningen. Nar WMU-studenterna kommer
tillbaka till sina hemlAnder Ar det hogre kvali
ficerade sjOfartsmAn An de fiesta andra i riket.
De anses darfOr ofta sam allvetande experter
och fUrvAntas ha kunskaper Aven i sjofarts
Amnen de inte studerat. De far alltsâ en ensam
och mánga gânger utsatt position. De blir
ocksá ofta snabbt befordrade till hoga nyckel
befattningar efter ha genomgátt universitetet.
I den situationen Ar det vardefullt att vid
makthãlla kontakterna med kamraterna fran
universitetet. Och framemot de tvá ârens slut
Ar studenterna fast beslutna att hälla fOrbin
delserna oppna. Mánga har en vision av ett
globalt natverk av manniskor som i MalmO
delat en speciell anda och sam pa den basen
kan vara varandra till framtida stOd och
hi alp.
I del syftet Ar ocksá en forening für tidigare
WMU-studenter under bildande. Till gagn

22

for de fortsatta kontakterna trycks ocksâ for
varje tvãArskull en skrift dAr de avverkade ak
tiviteterna presenteras liksom skolans perso
nal och vane student med bud samt uppgift
om hemadress och telefonnummer. Ett vAr
defullt redskap for kontaktarbetet. Om man
kor fast i nagon fraga finns alltsá mOjlighet
att vAija bland en rad experter jorden runt für
att fraga om rãd.
Ett visst samarbete omrâdesvis finns redan
etablerat vid WMU. Studenterna fran t.ex.
arabiska och andra muhammedanska lander
med muslimsk lag kan t.ex. ha anledning att
soka gemensamma losningar nAn det galler att
anpassa olika internationella regler till hem
statsfOrhállandena. Dc geografiska intresse
gemenskaperna An annars mera patagliga.

J-LANDSSTUDENTER
Nu kommer det hAr samarbetet och utbytet
att breddas. Tidigare har endast sludenten
fran u-lander tagits emot vid WMU men nu
skall en tiondel av platserna forbehâllas stu
denIer frAn industrialisenade lander.
‘Tidigare anondnades Aven l-Ariga kurser

vid WMU, men dessa Ar numera slopade pA
grund av att nesekostnader och annat inte stod
i nimlig proportion till kurstidens langd. Istal
let soken nu universitetet bygga upp en regio
nal venksamhet runt om i vArlden med kortare
kurser. DArmed kan MalmOuniversitetet
komma att bli en centralpunkt for siofants
vAniden pA ytterligare etc sAtt. En forsta kurs
har f.O. hAllits i Dalian i Kina.
MalmOuniversitetet har alltsA nAgot av en
nyckelnoll i det intennationella sjUarbetssa
Det An darfOn ytlerst angelaget
marbetet.
att vi kan behAlla vAr akademiska autonomi
och stA obenoende i forhAllande till kommer
siella och politiska intressen, sager Erik Nord
strom apropA finansieningsfrAgonna.
I en enkel mening har den fOnsi ulexamine
rade kullen i sin skrift formulerat meningen
och mAlet med WMU: “May our combined
expertise and concern help us to realize our
goal of clean and safe seas.”
Betydelsefulla steg mot det mAlet tas vid Ci
tadellsvagen 16 i MalmO, en adress sam kom
men alt bli en av de mest kanda i den intenna
tionella sjofartsvArlden.
—
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