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THE cLD
När det andra varldskriget pa sensom
maren 1945 antligen tog slut fanns det
over allt i världen ett valdigt uppdamt
behov av brâdskande transporter.
Ett svältande och mom nâgra manader även frysande Europa skulle
födas och värmas. Miljoner soldater
skulle transporteras till sina hemlän
der och otaliga flyktingar och tvàngs
arbetare skulle repatrieras. Och det
.nesta av allt detta plus ràvaror och
maskiner for att sätta hjulen igàng
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Den marina hogskolan ligger som sig bOr p0 en udde vänd mot Oresund.

.The World Maritime University
var nyaste hOgskola

C
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igen skulle gà sjövägen. I detta kao
tiska lage fanns det ett pàtagligt be
hov av en internationell sjofartsorga
nisation. Och sá föddes Maritime
Consultative Organisation (IMCO)
med uppgift bi a att ge ut internatio
neilt gallande konventioner och andra
bestãmmelser for att underlãtta for
sjOfarten mellan jordens lander.
Arbetet mom IMCO kom snabbt
igãng, men man stötte pa betydande
svàrigheter vid transporterna till och
ràn utvecklingslanderna. Man sak
nade namligen i dessa lander bade en
sjOfartstradition och utbildade männi
skor. Det fOrelàg med andra ord ett
uttalat behov av att skapa ett in
ernationeiit marint universitet
mojligt i FN regi.
Men mom FN-organisationen tog
man anmarkningsvart god tid pa sig.
Inte fOrrän 1980 kom ärendet till
IMCO som emellertid i sin tur snabbt
kom till beslut. Flera lander förklara
de sig villiga att mom sina granser ska
pa denna hogskola
förutom várt
land— bl a Holland, England och Soy
jetunionen.
Konkurrensen om vardskapet blev
knivhàrd men Sverige hade flera star
ka kort pa hand. Vi kunde först och
främst erbjuda lampliga lokaler for
omedelbart tilltrãde, namligen SjO
befälsskolan i Malmö som enligt ett
riksdagsbeslut skulle laggas ned.
—
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Denna skola var redan internatio
nelit väl känd sedan man där “under
sommarloven” sedan mitten av 70-talet ordnat tankoperativa kurser fOr Ut
ländska elever ledda av Solve Arved
son
som sedermera blev den nya
skolans förste rektor. Därtill kom att
Malmö stad
där kommunstyrelsens
ordfOrande Nils Yngvesson ställde sig
mycket positiv till planerna gjort be
tydande och lángsiktiga utfästelser for
att underlätta vardagslivet fOr bade
lärare och elever.
Sveriges regering tog ocksâ ett
snabbt beslut som innebar att vàrt
land skulle stâ fOr 30 % av den nya
skolans driftskostnader, som f n upp
gâr till omkring 6 millioner dollar per
âr. Slutligen spelade säkert en annan
omstandighet in; Sverige är ett litet,
neutralt land!
Beslutet att the World Maritime
—

—

—

University skulle ligga i Malmö kom
darefter redan hösten 1981. Ett drygt
àr senare hade resterande erforderliga
medel for skolans drift säkerställts
och i februari 1983 skrev IMOs (anm)
generalsekreterare och den svenska
ambassadOren i London under det
formella avtalet.
Endast nagra mànader senare eller
den 4 juli samma àr bOrjade under
visningen med 72 elever fran 42 olika
lander! Skolan har därmed varit igâr
i fyra Or. Nästa Iasàr kommer antalL
studenter att kunna ökas till 200. Be
hovet är emellertid nästan astrono
miskt. mom UNCTAD FN’s organ
fOr främjande av u-landers intressen
har man beräknat att det sammai.
tagna behovet av sjOfartsutbildade
manniskor i u-varlden uppgar till
60 000! sa skolan kommer sannerligen
under manga âr framOver inte att sak
na arbetsuppgifter.
—

Utbildningen

—
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The world Maritime University kan
erbjuda undervisning i fOljande utbild
ningsgrenar:

p

Rektor Erik Nord
strOm har lOng er
farenhet av sjOfart,
bi a som vice vd for
Sveriges Redarefor
ening.

• Allmän sjöfartsadministration (of
fentlig forvaltning pa alla nmvaer)
Anm. IMCO ändrade i bOrjan av 80-talet
namn till IMO.

raren. OECD länderna representeras
normalt av ambassadören vid de per
manenta OECD-delegationerna. En
gang àrligen möts ràdet pa ministerni
và. Exekutivkommittén granskar ar
betet mom OECD ocli förbereder
RàdsmOtena. Till Râdet hänskjuts forslag som utarbetats av de over 20
kommittéer med undergrupper och
expertmOten
som
verkar
mom
OECDs ram. FOrsiagen kan resultera
i antingen for medlemsstaterna bin
dande beslut eller, vilket är vanhigare,
rekommendationer eller deklaratio
ner. OECDs strävan är att vidtagna
átgarder av Ràdet bOr vara grundade
pa consensus.
OECDs verksamhet är mângfacet
terad mom det ekonomiska fältet och
r, sâvitt nu är i frága, ända sedan
uegynnelsen pa programmet en strä
van efter att uppmuntra medlemssta
terna till liberalisering av internatio
nell handel med varor och tjanster.
et är mot denna bakgrund som arbe
tet i OECDs Maritime transport
Committee (MTC) och dess under
grupper WG (MTCs arbetsgrupp) och
SGLO (Special Group of Internatio
nal Organisations) bOr ses. Samthiga
OECD stater deltar i arbetet genom
regeringsrepresentanter.

Ett viktigt sjOfartspolitiskt
instrument
Ett viktigt resultat av senare ârs ar
bete mom MTC, som ocksà anger in
riktningen av den verksamhet som där
bedrivs, är det Ràdsbeslut som antogs
13 februari 1987. Med hansyn till
,OECDs betydelse mom ekonomi och
i Andel och det stora antal tunga sjo
fartsnationer som star bakom beslu
tet, far det anses vara ett sjöfartspoli
tiskt instrument av vikt. Aven om
“utprodukten utgor en kompromiss,
Arnerad av särskilda uttalanden och
fOrklaringar, for att tiligodose en
minsta gemensam acceptabel nämna
re fOr staterna, är den ett uttryck for
ett internationeilt sjOfartspolitiskt
samarbete som gett frukt.
Râdsbeslutet gâr i största korthet
ut pa fOljande:
I en Rekommendation fastlaggs
“Allmänna principer for medlems
staternas sjOfartspohitik” i, fOrutom
en preambel, 13 principer och komp
letterande riktlinjer i tvà Annex. I
princip nr. 1 (grundprincipen) betonas
att OECD staternas sjOfartspohitik
skall syfta till att vidmakthâllas och
uppmuntra öppna trader samt att fri
konkurrens pa lika och kommersiella

vilikor skall râda medlemstaterna
emellan och i deras relation till ic
ke-OECD lander. Staternas politik
skall vidare gâ ut pa att förhindra
missbruk av en dominerande stallning
som innehas av en kommersiell part. I
Ovriga principer i Rekommendationen
utvecklas närmare hur staterna lamp
higen bór agera fOr att efterleva grund
principen. Sa regleras här bl a tämhi
gen ingàende hur OECD-länderna
samordnat bör agera i fall av upp
märksammade protektionistiska at
garder som vidtas av tredje land, i syf
te att fa handelshindren undanröjda.
Savitt avser i första hand relationer
na OECD-länderna emellan hänvisas i
Rekommendationens preambel till de
àtaganden som medlemsstaterna re
dan tidigare förbundit sig fOlja mom
ramen fOr OECD och som sálunda Ut
gOr en bakgrund till principerna i Re
kommendationer. Av särskild bety
delse är därvid ett bindande Rádsbe
slut fran 1961, som utgOr en stomme
for staternas fOrsok att decimera res
triktioner mom den internationella
sevicesektorn. Beslutet manifesteras i
en Code of Liberalisation of Current
Invisible Operations (CLIO), där sta
terna fOrbinder sig att tillampa en
konkurrensvanhig ordning in, sâvitt
flu är i fràga, sjOfartssektorn. Med
lemsstaterna kan anfOra reservationer
eller “derogationer till CLIO. Standig
oversyn av CLIO han anfOrtrotts en
särskild OECD kommitté, Commit
tee on Captial Movements and In
visible Transactions (CMIT).
FOr att heht klargOra konformiteten
mellan
Rekommendationen
och
CLIO beslOt Radet samma dag som
rekommendationen togs att uppdra at
MTC och CMIT att innan utgangen
av ar 1988 närmare analysera situa
tionen. I uppgiften ingar bI a att
identifiera medlemsstaternas regelsys
tem och praxis, konstatera om de
Overenstämmer med CLIO och, om
sa ej visar sig vara fallet, Overvaga hur
en anpassning till ahiggandena enhigt
CLIO bOr ske. Vidare skall den ge
mensamma
arbetsgruppen
MTC/
CMIT gOra en bedomning av om yt
terligare hiberahiseringar kan astad
kommas. Resultatet av gruppens ar
bete, som skall redovisas till Radet,
far direkt praktisk betydelse for den
sjofartspolitiska Rekommendationen,
genom att den ovan namnda grund
principen forhoppningsvis kan f ett
battre definierat mnnehall.

CSG

CSG (Consultative Shipping Group)
är ett informellt forum, dar en sar
skild landerkrets (Belgien, Frankrike,
Grekland, Holland, Itahien, Japan,
Spanien, Storbritannien, Vasttysk
land och de nordiska landerna) be
dOmt ett gemensamt intresse fOreligga
fOr att dryfta och samordna sitt sjO
fartspolitiska agerande, framst i rela
tion till tredje land. OrdfOrandeska•
pet fOr CSG utOvas enligt tradition av
Storbritannien genom en represen
tant fOr dess transportdepartement
(DOT), f n Russel Sunderland. I
DOT ligger ocksa sekretariatsfunktio
nen fOr CSG.
CSG ar salunda inte institutionali
serad som OECD eller EG, men mas
te anda anses spela en vasenthig roll i
den sjOfartspohitiska utvecklingen.
CSG/USA-dialog
Under senare ar har CSGs verksam
het i mycket koncentrerats till den s k
CSG/USA-dialogen. Diskussionerna
mellan CSG-landerna och USA mi
tierades i bOrjan av 1980-talet av
USA, som med bekymmer betraktade
utvecklingen av UNCTADs hinjekon
ferenskod. USAs oro grundades pa
osakerhet om hur och i vilken ut
strackning CSG-landernas fOrmodade
anslutning till linjekonferenskoden
som initierats och ratificerats av ett
stort antal u-lander
skulle komma
att paverka USAs rederiers mOjlighe
ter att konkurrera med CSG-lander
nas i de sistnamndas trafik pa u-lan
derna. Dialogen CSG/USA utveck
lades vartefter till ett seriOst fOrsOk pa
tjanstemannaniva att astadkomma ett
instrument som syftade till att i stOr
sta mOjliga utstrackning sakerstalla
konkurrens pa lika villkor mellan par
terna, inte minst i trafiken pa tredje
land. Ett utkast till Overenskommelse
fOrelades ocksa politiskt ansvariga i
CSG-landerna och USA under varen
1985.
Utkastet baserades pa att parterna
skulle tmllfOrsaka varandras rederier

—

—
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• Allmän
sjOfartsadministration
(shipping och hamnverksamhet)
• Nautisk säkerhet till sjOss
• Teknisk säkerhet till sjoss (“far
tygsinspektorsutbildning”)
• Rederiverksamhet och fartygsdrift
• Lararutbildning i nautiska ämnen
• Lararutbildning i tekniska ämnen
Mot bakgrund av det tidigare re
dovisade mycket stora behovet av
utbildade människor är natuligtvis
den “hemmagenererande” lärarut
bildningen hogt prioriterad.
Utbildningen är tvààrig med start i
mars och avslutning med hogtidlig
examen i december páfOljande àr. I
“halvtid” dvs vid àrsskiftet far elever Ett modernt referensbibliotek med i hui’udsak engelsprkig litteratur är en grundfOrut
na ett tvâ mànader làngt Ovnings sattning for uthildningen.
Foton: Georg Oddner.
-pehâll i sina respektive hemländer.
Därutöver sker en hel del praktisk
nder detta uppehàll skall de emel
utbildning
i Malmö där Kockums har
lertid hinna att samla material till sin
varit
och
är
en verklig stottepelare fOr
examensuppsats som i allmänhet inne
skolan
i rád och dad.
bade
bar ett forslag till losning pa ett proBI
a
ordnar
fOretaget
varje àr en 14
‘em i deras hemland som ligger mom
dagars kurs i skeppsbyggnad och re
‘spektive elevs studieomràde.
paration. For tillampade Ovningar i
All undervisning meddelas pa eng
brandtjänst star brandkâren i MalmO.
elska. Kraven pa kunskaper i detta
sprák är hoga. DärfOr erbjuds inten
Varifrn kommer eleverna...
sivutbildning i engeiska fore skol
Forteckningar Over den lànga listan pa
starten antingen en kurs pa fyra maskolans elever under de fyra första
nader eller en nâgot kortare som om
verksamhetsáren är bade imponeran
fattar tio veckor.
de och intressant fran flera synpunk
Utbildningstakten är hog och ele
ter.
En är vilka lander som kant ett
verna är genomgàende mycket ambiti
stort
behov och därmed sänt mànga
Osa. De känner ansvar fOr sina studie
eLever.
Aven den listan är lang: Cuba,
prestationer inte bara som individer
Cypern,
Egypten, Etiopien, Ghana,
utan de tanker ocksà pa sitt lands an
Guinea,
Indien,
Indonesien, Kenya,
seende. Mânga arbetar intill gransen
for sin studieformága och skolledning Skolans elevkOr är verkligen internatio
en far därfOr inte sällan gà in med nag- nell. Just flu finns ett 90-tal natiofler reUndervisningen sker ofta i mindre grupper
uppmuntrande och därmed lugnan presenterade.
och under informella former.
.e ord.
Huvuddelen av den teoretiska Ut
bildningen sker under det första stu
dieàret. Under det andra genomfor
‘an en serie studiebesOk utomlands
ch i Sverige i kombination med
praktisk tjanstgoring. De lander som
besOks genomfor mycket ambitiOsa
program och flera sponsrar ofta pa oh
ka sätt de kostnader som är fOrknip
pade med besUken.

(
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Här nàgra exempel pa studieomrâ
den och mest aktuella värdländer:
Hamnadministration: Frankrike, In
spektorsutbildning; Spanien, SjO
befalsutbildning; Polen, Frakter, fOr
sakringar, IMCO: Storbritannien, Na
vigation (simulatorer): Sovjetunio
nen, Sjösäkerhet: Norden, USA,
Kemikalietransporter: Japan.
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EN INBJUDAN
For att belysa de nodvandiga forutsattningarna for vàrt lands marintekniska framtid och den aktuella
industrins utvecklingsmojligheter inbjuder Foreningen Sveriges Sjöfart och Sjöförsvar, Sveriges Mekanis
ters Riksforening-skeppsràd samt Styrelsen for Teknisk Utveckling, Trafikforskningsberedningen, Statens
Industriverk, Marinen, SSPA, Havsresursdelegationen, Sveriges Redareforening, Chalmers Tekniska
Hogskola och och Tekniska Hogskolan i Stockholm till ett

MARINTEKNISKT SYMPOSIUM
onsdagen den 2 december 1987
i Palmstedtsalen
CHALMERS TEKNISKA HOGSKOLA
Sven Hultins gata 2, Goteborg

PROGRAM
0930—0950
1000

Samling i Palmstedtsalen.
Inledningsanforande. Sigvard Tomner, Gen.Dir., STU.
Den svenska marintekniska industrins bakgrund och nuvarande status. Thorsten Rinman, Chefred.
Marinindustriell omdaning ett kraftprov. Magnus Rigner, Man.Dir., GVA Tnt. Lmd.
Rederikonkurrens en utmaning for marintekniken. Arne Koch, V.D., Walleniusrederierna.
Marinteknik behövs den? Anders Flising, V.D., Stena Line Ship Management.
Orlogsflottan i perspektivet. Olof Bergelin, Marindir. Försv. Materielverk.
Kompetensens makt i produktutveckling. Lennart Alfredsson, Tekn. Dir. Ericsson Radio Sys
tems.
Gemensam lunch.
Kockums vag till Royal Australian Navy. Paul Pálsson, V.D., Kockums Marine AB.
Fran skepp till offshore. Arne Berglie, Tekn.Dir., Götaverken Arendal AB.
Kaffe.
Kyltransporter runt jorden. Lennart Lindau. Tekn. Dir., Cool Carriers AB.
Kamewatekniken klarar världsmarknaden! Nils-Olof Flyborg, V.D., KaMeWa AB.
Vad hände egentligen utanför Zeebrugge? Erik Steneroth, prof., Tekniska Hogskolan.
Paneldebatt med medverkan fran auditoriet. Debattledare Hans Peder Loid, V.D., SSPA.
Avslutning
Gemensam middag mom Chalmersomrâdet.
—

—

—

1200
1300
1400
1430

1530
1700
1900

Ki 0900 pàfOljande dag inbjuds deltagarna att göra ett studiebesök vid SSPA. Besöket beräknas ta om
kring tvâ timmar i ansprâk.
Anmälan att deltaga i symposiet sker genom insättning av konferensavgift om 500 kronor pa Pg: 21 58 4 eller Bg:
160-2408, Foreningen Sveriges Sjöfart och SjOförsvar, Amiralitetshuset, 111 49 Stockholm senast den 19/11. Kon
-

ferensavgiften inkluderar utgifter for konferensarrangemang etc samt lunch, middag och kaffe.
Ange pa inbetalningskortets talong om Du önskar deltaga i:
den gemensamma middagen den 2/12.
studiebesOket vid SSPA den 3/12.
—

—
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Mexico, Mosambique, Nigeria, Paki
stan, Panama, Filipinerna, Korea,
Saudiarabien, Senegal, Somalia, Su
dan, Thailand, Trinidad-Tobago, Ve
nezuela, Zaire
Ja, listan kan sam
mantagen gOras tre gànger sà lang, 89
lander finns hittills representerade i
studentkáren.

och lärarna?
Fakulteten är ocksà den markant in
ternationell. Atta professorer och fern
fOreläsare star for merparten av un
dersvisningen. Här finns bade avance
rad teoretisk kunskap och praktiska
erfarenheter företrädda, liksom bade
u-lander och i-lander. Nâgra kommer
fran universitetsmiljO, andra har ko
mersiell hakgrund. Andra âter bar ar
tat i regeringskanslier.
Ett speciellt inslag är en kader av
gästprofessorer sorn utan krav pa ar
voden star till universitets fOrfogande.
Listan omfattar over 120 personer och
dessa föreläser ett 70-tal regel
uundet. De kommer fran jordens alla
hOrn och representerar alla tänkbara
former av sjöfartskunskaper. Studen
terna far harigenom ett unikt in
ternationelit kontaktnät som de kan
utnyttja efter studiernas avslutande.

Sociala förhállanden
Det sager sig självt att när sà mânga
människor kommer fran helt olika
kulturomràden och hamnar pa var ho
ga latitud behOvs en genomtankt in
troduktionsperiod och en hel del
mansklig omsorg for att de skall trivas
och därmed kunna prestera en fuilgod
studieinsats. Detta har skolledningen
rkligen tänkt pa och ocksà stöttats
dv MalmO stad som ställt till forfogan
de ett trevligt elevhem som rymmer
164 lagenheter och en restaurang. Sta
den star därutOver for drift och under
11 av universitetsbyggnaden i vilken
uet ocksà finns en trevlig cafeteria,
som bl a utnyttjas som lunchrum.

(

Kvällsmâlet lagar eleverna ofta själva.
Mànga har sin familj med sig och far
di hjalp med att skaffa en större lä
genhet.
Inte oväntat dominerar det manliga
inslaget av ârets 184 elever är endast
12 kvinnor.
I MalmO finns ocksâ en vänorga
nisation i vilken bl a 40 svenska famil
jer och i MalmOomràdet verkande ak
tuella konsuler ingâr liksom flera
idrottsforeningar. De här arrange
mangen underlättar givetvis fOr ele
verna att känna sig välkomna till vàrt
land. Det har visat sig att det finns en
klar övre gräns fOr ett lampligt utbud
av sociala aktiviteter. Studietakten är
namligen sà hog att mânga elever helt
enkelt inte hinner att nappa pa alla er
bjudanden.
Under de fOrsta fyra âren har det
praktiskt taget inte fOrekommit nâgra
sociaLa storningar vid skolan. Och inte
belier nâgra friktioner mellan MalmO
borna och de utländska gasterna. Ett
gott hetyg at bade elever och skol
ledning.
—

Sammanfattning
När man efter ett besOk pa var yngsta
hogskola fOrsOker sammanfatta sina
intryck skulle det kunna sagas sâ här:
Att meddela kvalificerad under
visning till en sá heterogen grupp ele
ver ãr en svâr och Omtâlig uppgift.
Skolledningen har lOst den genom en
vanlig men fast ledning med oppen
blick for betydelsen av mansklig varme och omsorg gentemot den enskilde
individen. Resultatet har blivit arbets
gladje samt oppenhet mellan larare
och elever med imponerande studie
prestationer som slutresultat. Skolans
fOrmaga att knyta mycket skickliga la
rare tiLl sig är ocksà pâtaglig.
Dessa forhallanden ar självfallet
viktiga for alla de lander som succesivt
pa detta satt kan tacka sitt primara
behov av kunnigt sjOfartsfolk. Men

Slutexamen äger rum under högtidliga former och ailtid i Malmö Stadshus.

det är ocksa viktigt for vârt lands in-,
ternationella anseende. Det är namli
gen ocksa sa att the World Maritime
University ar mycket mer kant mom
sjOfartskretsarna runt om i varlden an
bland den marint intresserade allman
heten här i Sverige: Ett forhallande
som i sin tur var den primara anled
ningen till var tidnings besOk vid sko
lan!
N.H.

CSG...

(Forts. fran sid. 19)

mOjlighet att konkurrera om lasterna i
en trad pa samma villkor och i samma
utstrackning. Malet skulle uppnas ge
nom att parterna enhigt narmare Ut
formade scenarios skulle stOdja var
andra genom gemensamma aktioner
mot en stat som vidtog protektionis
tiska atgarder. FOrslaget vann dock
foga politiskt gehor i USA och Dialo
gen fortsätter flu i delvis andra former
om an med samma inriktning.

Dialogmote i KOpenhamn
En viktig markering gjordes vid ett
Dialogmote i Kopenhamn i april 1986
genom ett offentliggjort gemensamt
uttalande, van poangterades lander
nas politik att bevara och framja kon
kurrens mom alla sektorer av ocean
sjOfarten och deras avsikt att sjalva
bar undvika att infOra konkurrensbe
gransande bestämmelser. Landerna
fOrklarade vidare att de avsag att sam
rada om gemensamma atgarder fOr att
motsta skadligt protektionistiskt age
rande fran tredje lands sida.
Sedan KOpenhamnsdeklarationen
har Dialogen ocksa i stor utstrackning
kommit att fokuseras pa just reaktio
ner mot tredje land, som utOvar kon
kurrensbegransning till forman fOr eg
na kölar. Ett antal gemensamma dip
lomatiska noter av sadan innebörd har
avlatits och vid DialogmOtena Ut
varderas bl a effekterna av de vidtag
na atgarderna och Overvags hur de bOr
fOljas upp i de fall dar interventioner
na ej haft Onskad effekt.
I Ovrigt kan här ocksa noteras att
CSG-länderna under senare tid funnit
anledning att
inte minst mot bak
grund av KOpenhamnsdeklarationen
kommentera och kritisera amerikans
ka lagfOrslag pa sjOfartssidan som
framlagts av representanthuset och
senaten infOr den nya handelsiag
stiftning Omnibus Trade Act som
kongressen fOrvantas besluta om hOs
ten 1987.
—

—

—
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I

kiIb

Internationella
organisationer
for
hamnar
och
sj ötransporter

•

IAPH

The International Association of
Ports and Harbours

•

ICHCA

Handling
Corgo
International
Coordination Association

PIANC
Permanent International Association
of Navigation Congresses
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