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Fern nya tillfalliga rnalmöbor. Läraren Aage Os fran Norge och eleverna Yi Yufei fran Kina, Claes
Hasselblad fran Stockholm, Willian Sharpe frén Liberia och Dwynette Everstay fran Trinidad Tobago.
FOTO THOMAS LOFQVIST

Mer kant i världen
an det är i Malmö
Vi är mer kända ute I
världen an I MalmO, sager
Erik NordstrOm, rektor
for Sveriges enda FN-or
gan
World Maritime
University. I dag fredag
VärldssjO
presenteras
fartuniversitetet i TV-pro
grammet “Hamn och
hay”.
—

—

Skarn att vra elever ska f
skitord efter sig pa gatan bara
fOr att de är fargade. Do lever
inte pa vära skattemedel.
Tvärtom, är de en tillgang som
placerat Maimö pa världskartan
sager rektor Nordstrom.
187 clever fran drygt sextio
nationer far fOrutom kunskaper
om sjOfart lära sig att leva till
sammans.
—

Dot finns bra människor och
det finns dáliga människor
Overailt i världen, menar Wil
liam Sharpe fran Liberia.
—

Hoga
krav
Att MaimO begmvats med
World Maritime University viii
rektor NordstrOm tiilskriva den
positiva “Malmoandan”. När
sjObefäisskoian lades ned lät sig
inte Maimopoiitikerna noja utan
satsade pm en internationell Ut
bildning i stäilet.
Och skolan behOvs verkli
gen, menar rektor NordstrOm.
Den bar blivit mycket eftertrak
tad och trots hOga antagnings:
krav okar antalet ansokningar
for vaije ár.
—

187 clever kan verka som en
droppe i havet men det finns en
spridningseffekt. Eleverna Or
experter n.tr do komniner hem
och de kommer aLt fungera som
iOrare. sOger rektor NordstrOm.
—

Ett ovanligt
experiment
DeL hãr ãr ott unikt ställe, en
smãitdegei och ett ovaniigt ex
periment i mansklig samlevnad,
menar rektor NordstrOm. P?i
Henrik Srnith-hotellet där dc
verna bor har man inga pro1)1cm med samlevnaden.
—

Aven om vara lander skuile
vara i konflikt med varandra sá
bar vi dekiarerat en neutral zen
bar, sager Dwynette Everstay
fran Trinidad Tobago.
—

Eleverna viii tona ned proble
met med rasistiska trakasserier.

Jag ser deL inte som nOgot
sjäivOndamâl att gOra skolan
känd i Sverige men jag Onskar
att vOra clever hlev kanda i Mai
mö. Kanske uppfattas de som
utlanningar scm lever pa vara
skattepengar men aiia ska veta
att detta Or vOlutbildade mhnnj
skor scm tillfOr MalmO mycket
positivt, menar rektor Nord
strOm. Utbildningen Or tvOOrig
och utbildar sjOkaptener och
ekonomner/jurister till experter i
—

sjOsOkerhet oiler sjotransporter
och administration.
For forsta gangen finns det
clever frOn industrilOnder. Tva
svenskar, en kanadensare och
en spanjor. StOrsta landet just
flu Or Bangladesh med sax cle
ver.
finansieras
Verksamheten
med bidrag. StOrsta bidragsgi
vare or Sverige, FN och Norge.
MalmO kommun stOr for lokaler
och underhàil.

Fran jordens
alla horn
Fran jordens alla hOrn kom
mer do hit, vOlutbildade, mcd
elalders. ofta tillhOrande sitt
lands Overklass, for aLt i tva àr
Ogna sig at intensiva studier.
Familjen Or langt borta och
hemresa blir det fOrst efter ett
àr.
ArbetssprOket Or genomga
ende engeiska. Ett prohiermi for
en dcl.
Man fOr inte sO manga tilifOl
len aLt prata engelska i Kina.
Ibland mOste jag OversOtta i hu
vudet fOr att fatta, sager nygifte
Yi Yufei frOn Kina.
Dc som vill kan studera sven
ska en gOng i veckan. Dwynette
Everstay frOn ,Trinidad Tobago
bar redan lOrt sig nOgot. NOr
Cityredaktionen tackar for sam
talet av’lutar hon med ovana
lOppar, ‘VarsOgod”.
TV-programmet
Fotnot:
“Hamn och hay”, TV 1, klockan
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