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MALMO
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George M. Pimentél ir’
sjokapten och navigations—
lärare p Filippinerna.
I. Otu Akinsoji ringenjor

::

i sjofartsadministration, sjosaker
het, sjobeflsundervisning och
rederitjAnstgoring. De olika kurserna har i sin tur en teknisk och
en- nautisk gren.
Kursplanerna ar omfattande,
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.materia1
karinedom och farJ
,tygskonstruktion.
Just nu är bda
Men varfor just MalmO?
i Malmo.
Det mâste vara Europa for
harden
gamlrsjobE-, att kunna fá med olika aspekter’ a
Här
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fIlisskolan forvandlats dfloch tilltlmpning av sjofartsteknik.
Av politiska skill kunde var
ett.VFN—unIversitet, med, moderorganisation IMO (FNs
-;uppgift aft :förniedla.sjö— sjofartsorganisation) viija mellan
• fartsteknik till den tredje Schweiz, Osterrike och Sverige,
Iran Vsla’
Mci
Och da varken Schweiz etler
Over
Osterrike har sarskilt goda ?fOrWC
UN!- bindelser med havet var valet
VEI
inte wart.
•*
Pa
Jrt-;. Malmo visade sigara sarskilt
universIIet, s ;radioantcnner 1mpat.
‘och radarutrustning Bredvid VaKommunen crbjOd lokaler. Och
jar en flagga med universitetets
avstAndet till andra Nordsjo- och
egen logotyp: ctt ankare,.. en Ostersjohamnar ilr overkomligt
Tekniken kan minska klyftan mellan folken om vi alla Iär oss behärska den, men
propeller, och ‘en bladkrans, i4 nr eleverna ska Ut pa praktik.
FN-fargerna blatt och vitt.
M.’ Pimento!, Filippinorna, Günter Zade, .Vsttyskland och I. Olu Akinsoji. Nigeria, st2m
Inne.. i lektionssalarna samsas Akademiker
tilisammans reoresenterarIôfartsuniversitetets internationella karaktär.
drygt 130 clever frAn 59 nationer
Om
untversitetet
ger
en prilgel simulator -i Rotterdam, s
Kontakten’n,ellan skolns
mod en nastan lika internationell
iningen ser tecken pA att Ut3
av bistAndsprojekt sA r det professor Zade.
nationella miljO och svensk vir
ltrañtab.
bildningen bar frukt.
Malm har fAtt ett eget FN .,;, riktigt, men bara till envissdel.
Ar dA tekiiiken en faktorsom.’
VAra clever har hogre mo- dag i MaIn-in lamnar en del vrigt
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ningsprojekt.
Eleverna som vAljs Ut av sina
‘respektiveregeringar har samtli
ga akademisk grundexamen och
praktik fran sjofart, eller sjofarts
administration.
Jag kunde belt enkelt inte
bygga pA mm utbildning pA
Filippinerna, sager George M
Pimentel. Och aven om det bade
varit mojligt skulle jag foredra
-den hr undervisningen i inter
nationell miljO. Har finns en unik
mojlighct att fA aspekter fran
hela variden och afl bygga upp
ett eget internationclit kontakt
nat.

hogtidligt frklara’ med tre fo
reteelser som praglar. modern
sjofart: Okat internationellt be
roende, snabba tekniska fram
steg, och en strAvan till global
standard.
Om lnderna i den tredje
varlden ska kunna delta i varids
handein mAste man speta med de
internationella reglerna. Kortle
ken ser ju likadan Ut I hela
varlden. 1-landerna kan iñte skic
ka containrar till u-landerna cm
deras kajar inte hAIler. U-lAnder
nas styckegods mAste kunna los
sas I moderna roll on- roll
of-hamnar, sager rektor Solve.
Arvedson.

Fyra huvudkurser

—

Hoga krav
-

Universitctets uppgift blir dar‘-for att-forsok.a overbrygga- klyf’tan mellan utvecklings!anderna
och den industrialiserade delen av
varlden.
Fyra huvudkurser ger utbildnlng
-

Kraven Ar hoga pA att under
visningen ska folja den senaste
.‘1aj) utveckiingen.
Men vi behover inte skaffa
.all utrustning sjalva. DA Ar det
battre att gora stud iebesok, som
‘nAr vi nyligen sAg en navigations—

For rektor Salve Arvedson Ar fAtt flera rapporter fran deras
den fragan inte sã mycket att praktikplatser om att elevernas
diskutera:
—
frAgor ofta gAr.- utOver vad hand
Tekniken finns, den hr till
ledarna direkt kan besvara, sager
spelet. Ska man vara med mAste
rektor Arvedson.
man kunna reglerna. A andra
sidan Ar det naturligtvii inte taft
att fokusera pA teknisk utveckling Lovord
fr ett land om det storsta
Dc clever som Ny Teknik trAf
problemet Ar att skaffa mat for fade har ocks lovord for univer
dagen.
sitetet.
Günter Zad, George M. PiKrttik? Hur skulle vi kunna
mentel och I. Olu Akinsoji nas -kritisera en utbildning med gast
ganska snabbt om ett svar:
forelasningar av varidens främsta
Visst for sjfartstekniken cxpertcr pA sina omrAden, och
folk samman. Satellitnavigering: med studiebesok pA foretag och
Ar ju avancerad teknik, som ocksA institutioner som ligger langst
Ar ganska billig. Och priset pA fram i utvecklingcn, sager 1. Olu
datorer sjunker ju for varje Ar. Akinsoji.
Och nr de noderna fartygen
SA beskrivningen av varidens
idag byggs I tredje vrlden mAste enda FN-universitet skulle kunna
vi ju kunna beharska tekniken- mynna ut i nagra entusiastiska
dAr.
siutori om en teknologioverforing
Annmr har. den forsta kullen som verkligen fungerar.
studenter inte examinerats frAn -Men det yore inte bela sanning
sin utbiidning.’ Men universitets- en.
—
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bigare An man tror att janika
olika vanor, instsllningar c.ch
onskemAl nAr vArderingarna Ar s
olika. Sverige Ar ju en utpct,
bAde i civilisationen och
gra fin, sager rektor SOlve Arvrd
son.
Det:-r: inte latt att hAlla
fasta i Ramadan nAr solen aidrig
riktigt gAr ned om sommar:ri.
Det Ar belier inte latt für v, ra
clever nAr folk gar av bussen si rn
de stiger pA, sager han med en
suck.
George M Pirr.entel koristaterar
att malmObornas spontana intres
se for sjofartsuniversitetet ar
tamligen lAgt, men sager diplo
matiskt:
ur
Malmô Ar utmttrkt
studiesynpunkt. Socialt Ar nog
MalmOs fbrdel att ligga n,ra
Kopenhamn.
Och Hamburg, sAger I. (‘lu
Akinsoji.
STAFFAN DAHLLOF
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Okad kunskap lr den bsta investering jag
ken tanka mig. Jag kunde inte bygga pa mm
utblldning flAgon annanstans, sager George M.
PimentOI;’navigationslarara’fran Fillppinerna.
—

SjOfarten ‘Ar’ nog unik nAr det gafler inter
VAridens Ogon tittar pA oss, men jag tror
nationelit samarbete. liAr her vi inga problem° ii her lyckats bli erkAnda, men det her inneburit
meilan öst och vast, 8Ager universitetets
en snOboll av arbete, sager Solve Arvodson,
vicerektor Günter Zade, VAsttyskland.
rektor fOr sf0 fartsuniversitetef.
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