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Del bästa
med Sverige
ar siotartsuniversitelet
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Mi ‘4O (KvP) Det bästa med Sverige är SjOfartsuniver
sitetet. Det värsta är den kommande vintern. Jag bävar. Jag
har aidrig sett snO. Bara vanhiga isbitar.
Sà sager Leith Nasak, en av de 72 clever, som gár
Det enda jag hittills hunnit se av Sverige âr Malmo. Och det är en stad jag definitwt trivs i, sager Leith Nasak fran
Malmös tre mãnader gamla Sjöfartsuniversitet I FN-regi. Vanuato.
(FOTO: Bo-Ake Nilsson)
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Eleverna p0 SjOfartsuniversite
tet, vOrldens enda I sitt slag, kom
mer çiri 40 olika nationer. De
IIeJ,
fran Afrika och Latin
ameriká, men hOr finns Oven del
tagare frOn Indien, Cypern osv.
Den mest lOngvOga gOsten Or dock
Leith Nasak.

I STORMTRIVS

Mitt hemland heter numera
Vanuato, mest kant for er som
Nya Hebriderna. DeL ligger mel
lan Australien och FidjiOarna och
bestOr “83 Oar med sammanlagt
123 Ot
ivOnare, berOttar Leith,
som flog i hela sju dagar fOr att
komma till Malmo!
TyvOrr mOste jag flyga runt
halva jordklotet fOr aft komma hit.
Men
‘gOr det? Jag stormtrivs.
Fast. .venskar Or lite val stela
och blyga. Jag har Onnu inte lye
kats fO kontakt med nOgon svensk
trots att jag varit hOr sedan i siutet
av juni.
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Jag at den enda fran mitt land hOr,
men jag hat redan fOti mOnga fina
vãnner bland de Ovriga eleverna.
Tyvarr dock inga svenska ännu
—

tioner, skall rOcka till kost, logi,
studier, resor och fickpengar.

I PRAKTIK

Förutom den teoretiska un
dervisningen ingOr en hel del re
Leith har dock lyckats fO mOnga
sor till olika lander i form av prak
vOnner bland de andra kursdeita
tik, berOttar Kerstin Ljunggren,
som har hand om alit det prak
tiska och administrativa p0 SjO
fartsuniversitetet.
De fiesta av eleverna bor i mo
derna ettor i den nyrenoverade
Henrik Smiths-gOrden p0 Dispo
nentgatan.
Det finns dock 16 elever som
garna, som samtliga Or Over 30 Or har med sina fruar och barn och
och har antingen teoretisk eller de fiesta av dem bor i mOblerade
praktisk utbiidning i sjOfart frOn lagenheter runt om i MalmO, be
rãttar Leith, som själv har fru och
sina respektive hemländer.
fyra barn hemma i Vanuatos hu
vudstad Port Vila.
• SAKERHET
Eftersomjag varit till sjoss mer
Har Or det meningen att vi
skall specialisera oss under de tvO eller mindre sedan 1961 Or de
vana vid att jag sOllan är hemma,
Or som kurserna varar. Kort sagt,
sOger Leith, som kommer att Oka
vi skall iOra oss sOkrare sjOfart,
renare hay och arbetsskydd, dvs hem till jullovet mellan 15 decem
ber och 15 februari.
den typ av utbiidning som saknas i
vOra lOnder, sOger Leith, som
Visserligen tar det mig sju da
talar mer eller mindre flytande gar fram och sju dagar tillbak
a hit,
engeiska.
men jag viii hem eftersom vi inte
I mitt hemland, som varit en har mer by p0 Oret. Dessutom
kanske man slipper den vOrsta
fransk-engelsk koloni sedan 1914,
talar man franska, engeiska och vintern, hoppas Leith, som Or van
det inhemska sprOket bislama, ett vid temperaturer kring lOgst 29
grader.
siags biandning av engeiska,
franska och vietnamesiska. Men
I EXPERTJOBB
jag viii OndO fOrbOttra mina kun
P0 SjOfartsuniversitetet finns
skaper i engeiska, menar Leith,
som deltar i de intensivkurser Oven kortkurser pO sex veckor el
ler ett Or. Men 90 procent av ele
skolan bar i detta sprOk.
verna i dag har valt att gO hela
Dessa kurser Or annars avsedda utbildningen
p0 tv0 Or. MOnga av
for de elever som har franska och
dem Or sjOkaptener, lotskaptener
spanska som modersmOl. All un
eller lOrare vid sjobefOlsskolor i
dervisning bedrivs namligen p0
sina herniOnder.
engelska. P0 SjOfartsuniversite
SjOlv hoppasjag fO nOgon form
Let, som nästa termin rOknar med
av expertjobb i den marina orga
att ha sammanlagt 158 elever,
nisationen i Port Vila nOr jag vOl
finns i dag Otta fasta lOrare plus ett
Or klar, sager Leith, vars fritid be
antal gastforelasare, som kommer
stOr av ett evigt piuggande, nOgon
frOn bela vOstvOrlden.
gOng varvat med bordtennis och
Varje elev fOr 10 000 kronor per
TV.
Or. Pengarna, som kommer frOn
Men jag har Onnu inte lyckats
regeringar, rederier och organisa
bra mig mer On “hej” p0 svenska.
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