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/ Världssjöfartentsunive
i utbildning och

—
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World Maritime University har verkat nâgra r i Malmö och rönt stigande upp
skattning. I nedanstáende artikel redogor rektor Erik Nordstrom for univers
tetet och dess verksamhet

Universitetets tillkomst
For fern r sedan inleddes verksamheten
vid Sjöfartsuniversitetet i MalrnO i den ti
digare Sjöbefälsskoians lokaler pa Cita
deilsvagen. Första verksamhetsdagen in
träffade endast 15 rnânader efter det att
den Internationelia SjOfartsorganisationen
i London fattat besiutet att starta upp uni
otviveiaktigt ett rekord i
versitetet
FN-samrnanhang.
Tanken bakom detta belt nya projekt
som inte bar nagon förebiid var att er
bjuda personer i ansvarig stallning morn
sjöfarten i u-världen en hOgre utbildning
baserad pa de internationella normer for
skeppsbyggnad och sjofart som genom
Oren fastställts av den internationella sjO
fartsorganisationen i London.
Man bade namligen kommit till alit kla
rare insikt om att den snabba teknologiska
utveckiingen mom sjöfarten och det därav
kornplicerade internationelia regelsys
temet snabbt ökade riskerna for att alit
fOrre lander i världen skulle kunna omsät
ta dessa normer i praktiken. I takt med att
u-länderna alit mera visade ambitionen att
bygga upp egna handeisfiottor kände man
ocksO en skyldighet att oppna mojiigheter
till hOgre utbildning fOr personer fran den
na länderkrets.
—

Nägot om kurserna
For att uppnà detta mál beslutade man att
utforma sju oiika tváàrs-kurser iñom orn
râden som bedörndes särskilt viktiga for
att u-världen skulle kunna fa kvaiificerad
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personal mom sjofartssektoin. Tvi av des
sa kurser är inriktade pa utbiidning av ad
ministratOrer personer sorn skali tjänst
gOra i regeringskanslier i u-lander och där
kunna ge ràd om sjOfart, hamnverksam
bet, utforrnning av sjOrattslagstiftning och
registreringsbestamrnelser for fartyg, fi
nansiering av fartygsanskaffning etc. Tv
andra kurser en nautisk och en maskir
har till syfte att utbilda lärare
teknisk
som sedan i sin tur vid hemkomsten skall
kunna utbilda nya kullar av kunniga ex
perter. Andra kurser tar sikte pa rederi
och fartygsdrift och utbildning av fartyg
inspektOrer och administratOrer av sjö
säkerhetstjänst.
Sarntliga kurser är tváriga och leder
fram till en Master of Science Degree. All
undervisning drivs pa engelska och elever
fran icke engelsktalande lander rnaste gen
omgà en 18- eiler lO-veckors utbildning i
universitetets egen regi i Malmo innan
kurserna startar.
—

—

—

Fran redaktionen
Vármdnaderna har varit späckade med konferensen, drsmOten, bolagsstammor,
hamndagar och mässor. I en del av dessa begivenheter har Hamnforbundet del
tagit och nOgot prov p0 detta Oterfinnes i detta tidningsnummer men mOng
falden av sOdana evenemang och utrymmet i denna tidning tillOter inte nOgra
egentliga referat.
Hamnforbundets egen konferens i Kungãlv den 16-18 maj ägnas dock som sig
betydande uppmärkasamhet. P0 konferensen diskuterades som bekant
ir
Hamnforbundets fortsatta verksamhet mot bakgrund av ett av organisations
kommittén framlagt forsiag, mera i detalj utarbetat av forbundsbyrOn. Diskus
sionerna kring denna frOga medfOrde viss kiarhet kring medlemmarnas Onske
mOl och det är tydligt att en nãrmast enhallig uppslutning foreligger kring mOj
gheten till samverkan med Sveriges Stuvareforbund.
Svensk Hamntidning rOknar med att Oterkomma i nr 4 efter semestrarna med
en rapport om hur arbetet fortskridit.
—

—

I enlighet med praxis publiceras i detta nr 3 statistiken over 1987 Ors hamntra
fik. De olika tabellerna kommenteras var for sig p0 plats. Hdr skall endast note
ras att godsvolymen är ungefar densamina som 1986 medan intäkterna Okat nO
got. Detta kan delvis forklaras med att vissa hamnbolags intOkter av godshan
teringen flu har upptagits i statistiken. Den verkliga intaktshojning som kan no
teras motsvarar knappast iner an inflationen.
Det kan vidare frau statistiken noteras att bOde Norrlandshamnarna och Ost
kusthamnarna har haft ett gott Or. Oljetrafiken har minskat medan farjegodset
har Okat bOde p0 lastbils- och jarnvagsvagnssidan i bOda fallen synbarligen i
en bestOende trend.
I Orets trafikpolitiska proposition har miljOfrOgorna agnats stor uppmarksamhet
och bi a har sjofartens utsläpp till luft och vatten uppmarksammats. Olika forslag fron statsmakternas sida kan vOntas under den närmaste tiden. FOr att ge
,n oversiktlig bedomning av sjofarten och dess eventuella miljOproblem har vi
beställt en artikel av forskningschef Lars Hansson vid Lunds Universitet, väl
känd i den trafikpolitiska debatten och for sina uppmdrksammade arbeten när
det galler att bedOma de olika trafikgrenarnas kostnadsansvar, bi a for uniljOn.
—

‘Or nOgot är sedan var hamnarna Oskarshamn och KOping i blickpunkten p0
grund av de arbetskonflikter som utbrOt hdr. For att bedOma laget ett Or senare
har Svensk Hamntidning besOkt dessa hamnar och rapporterar harifrOn under
rubriken “Ett Or senare”.
Ur innehIlet
Fran redaktionen
World Maritime University
Hamnkonferensen
Vem svarar mom hamnen for
skador till fOljd av hamnverksamh.
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Elever och anställda
WMU är en liten FN-institution sorn bara
hunnit verka i knappa fern ár. Ungefar 300
elever har tagit sin examen i MalmO och
itervänt till sina hemländer, där flertalet
flu bar ansvarsfyllda beattningar. Endast
tvâ av dessa elever bar valt att icke áter
vända utan sökt och fátt politisk asyl i Sve
ge.
204 elever arbetar i Malrnö nu, varav
hälften pa sitt första ár och hälften pa sitt
andra. Eftersom antagningskraven är
stränga: sjökaptensbrev, maskinchefsbrev
‘ch akademisk examen är snittáldern si
iög som 35 âr. Det är alltsâ personer som
redan hunnit en god bit i sin karriär som
vidareutbildas och “finputsas” vid univer
sitetet.
De sammanlagt knappt 500 studenter
na kommer fran 97 olika lander ja, just
det 97 olika lander. Vi har 42 anstallda to
talt vid universitetet och dessa tillfOr yt
terligare 12 nationaliteter till studenternas
97, sâ jag vâgar pástá att Sjöfartsuniversi
tetet är den utan jämförelse mest interna
tionella institution som aktivt arbetar i
Sverige.
—

—

Praktiskt taget samtliga studenter är
forlagda till ett välutrustat och välmO
blerat studenthem med egen restaurang.
När en ny kull studenter fOrst kommer till
Malmö kan man tydligt under den fOrsta
den se att latinamerikanerna sitter vid
sitt bord, västafrikanerna vid sitt, ara
berna vid sitt osv. Men mycket snart bryts
dessa ländergrupperingar upp och studen
terna börjar istället samarbeta med kol
ger mom en och samma kurs. Snabbt
sker en anmarkningsvart väl fungerande
förbrodring och även fOr den icke man
timt intresserade är denna fOrbrodring
over nationsgranser ett fenomen som icke
kan undgà att gOra intryck. Bortsett fran
tvà smärre incidenter som berOrt lands
man utanför universitetet har det icke un
der dessa fern ár fOrekommit nágon som
helst alivarlig friktion baserad pa politis

ka, kulturella, religiosa, ekonorniska eller
kulinariska motsättningar.
MOjligen är det sa att harmonin for
stärks av det faktum att en majonitet av
studenterna självklart är sjofolk med den
tolerans som fOljer pa kontakter med
manniskor och kulturer i andra delar av
världen.

Undervisningen
Som tidigare nämnts är all undervisning pa
engelska. Atta professorer och sex “docenter” (lectureers) ansvarar for den aka
demiska sidan av verksamheten som be
drivs pa Citadellsvagen i lokaler som fOr
Ovrigt belt kostnadsfritt star till universi
tetets fOrfogande genom välviljan fran
Malmo kommun. Fakultetens samman
sättning är ocksâ helt internationell med
professorer fran bade u- och i-världen och
det finns fOr Ovrigt for närvarande inte nO
gon svensk vid lärarkOren.
Vid sidan av de fast anstallda lärarkraf
terna har WMU ocksO ett unikt system
med gastfOrelasare (Visiting Professors).
FörbundsdirektOren Sven Linde upp
trädde for Ovrigt nyligen med stor fram
gOng i denna roll vid universitetet.
Vi bar en lista p0 ungefar 150 gästfOre
läsare av vilka ett drygt 70-tal regelbundet
kommer till universitetet for en eller of
tast flera fOrelasningar. Denna kader re
presenterar den yppersta expertisen mom
sjOfart, skeppsbyggnad, satellitnavigering
och allt vad det flu kan vara och komplet
terar därmed p0 ett nOdvändigt sätt stom
men av kunskaper företrädd mom fakulte
ten.
Dessa gästfOreläsare fOr resan till och
frOn universitetet betald, de fOrlaggs p0
studenthemmet och fOr gratis frukost och
därtill ett dagtraktamente p0 modesta 180
SEK det är allt. Ingen begOr och ingen
fOr nOgot arvode, detta trots att den per
sonkrets jag nu talar om representerar en
expertis som utan tvekan skulle kunna
debitera upp emot 1,000 USD fOr kort
—
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medverkan vid en internationell sjofarts
konferens.
Trots de magra villkoren far vi varje
mànad brev fran prominent sjöfartsex
pertis med erbjudande att ställa upp p
dessa vilikor for universitetet och de som
nàgon gang har varit har begar ofelbart att
snart fà áterkomma. Bortsett fran den
unikt internationella miljön vid universite
tet tror jag att det framfOrallt är studen
ternas motivation, kunskapstOrst och fris
ka debattvilja som stimulerar expertisen
och även om jag inte har nágon undervis
ningsplikt som rektor kan jag betyga att
det är en upplevelse att forelasa for vara
studenter genom känslan att under fOre
läsningen bäras fram pa den vag av positiv
respons och vaket intresse som auditoriet
utstrilar.

Finansiering
Manga av de u-lander som sander elever
till WMU ligger lagst pa den fattiga skalan
och det är fOr dem en uppoffring att sända
en av de fataliga experterna utomlands pa
sá lang tid som tvâ âr. En forutsattning fOr
att projektet skulle genomfOras var en to
talfinansiering som innebar att ett u-land
icke skulle behOva erlagga nagra som heIst
direkta eller indirekta kostnader for att
sända clever till universitetet.
Det kostar i nuvarande penningvarde
omkring 6 miljoner USD att driva verk
samheten ett kalenderár (som FN-insti
tution arbetar vi i USD vilket sannerligen
inte har varit nãdigt med den senaste ti
dens fallande dollarkurs).
Over hälften av kostnaderna hänfOres
till “student costs”, dvs kostnaderna fOr
kost och logi, mánadstraktamente, bokbi
drag, resor till och fran hemlandet och den
tredje terminens dyrbara field trips och
on-the-job training som skraddarsys fOr
varje enskild elev. Jag kan fOrresten bar
skjuta in att vi ocksa har kvinnor bland vá
ra elever, fOr narvarande 10 stycken och
att samtliga dessa bar akademisk examen
och gàr pa de administrativa kurserna.
6

Nar WMU skulle starta upp var det
Sverige och Malmo kommun som tidigt
gick in med kraftfullt stOd av projektet.
Sverige átog sig att betala en tredjedel av
driftskostnaderna och Malmö kommun
ordnade forläggning for studenter och
ställde som tidigare nämnts universitetslo
kalerna belt kostnadsfritt till WMU:s fOr
fogande. Näst störste bidragsgivare i eko
nomiska termer är Förenta Nationerna.
utvecklingsprogram som for nbrvarande
betalar 1,2 miljoner USD. Pa tredje plats
kommer Norge, men även lander som
Frankrike och Finland lämnar betydande
penningbidrag till universitetet. Genoi
summan av dessa bidrag tacks ungefar 60
% av irskostnaden kring 6 miljoner USD.
Resten kopplas till stipendier (fellow
ships) pa sa sätt att ingen student kan an
tas vid universitetet fOrrän tvà árs fellow
ship-finansiering är garanterad. En del
stater som t ex Mexiko, Saudi Arabien,
Venezuela betalar själva sina studenter
men fOr flertalet màste universitetet “gifta
ihop” en student med tillgangliga medel,
utvecklingsbistánd fran organisationer el
ler stater. Aven bar är FN:s utvecklings
program en stor bidragsgivare och främst
pa länderlistan kommer Vasttyskland som
fOr närvarande finansierar 15 studenter.
Brittiska samväldet finansierar flera stu
denter liksom EG i Bryssel och Kanada är
flu uppe i hela 10 fellowships. Danmark
svarar fOr fyra och Sverige bar bidrag
med fyra fellowships till studenter fran
Indien och Nicaragua som bOrjat i fir.
Aven privata donatorer och da ofta med
sjOfartsanknytning har lämnat värdefulla
bidrag till universitetet och bland sadan
svenska bidragsgivare kan nämnas Salens
tiftelsen, Walleniusstiftelsen och den nyli
gen avlidne skeppsredaren Stig Gorthon.
En av de studenter som nu i december be
räknas ga Ut med examen finansieras fOr
Ovrigt av Hovet sedan Hans Majestat visat
intresse fOr var verksamhet och erbjOd sig
att finansiera tvá ars studier fOr en elev
fran Mozambique.

World Maritime University.
Universitetet bar ocksá p senare tid
ftt mycket betydande ekonomiskt stöd
fran Japan, Hongkong och andra kailor. I
samband med sádan generositet är det
àterigen ofta anmärkningsvart att poten
tiella givare blir fascinerade av den mang
nationeila verksamheten vid universitetet
och finner den väi yard ett stdd.

Framtiden
Trots att WMU är en ung institution kan
den redan betecknas som en framgâng.
Antalet ansokningar ökar for varje ár och
det vaxande antalet studenter som iamnar
aniversitetet och sprids over jordkiotet Or
en vaxande garanti for att det framtida in
ternationella sjöfartssamarbetet och sam
arbetet over enskiida nationsgrOnser kom
mer att uvecklas alitmera och i den fOr
stärkta harmoni som bygger p0 en gemen
sam kunskapsbas och vanskapsband som
universitetet ocksO söker stimulera genom
en livskraftig studenfOrening. Vi utbildar
framtidens beslutsfattare mom sjOfarts
omrOdet och pa den Internationeila SjO
fartsorganisationens generalfOrsamling i
november 1987 ingick 14 WMU-eiever iii
ka mOnga delegationer. Tre av dem upp
trädde for ovrigt som delegationsordfo

rande. FOr verksamheten fortsOtta kom
mer vi vid nästa generaiforsamling som in
träffar i november 1989 tvekiOst att ha
minst 30 studenter i deitagande delegatio
ner och i ett lO-Ors perspektiv talar all san
nolikhet for att mer an hälften av delega
tionerna vid sOdana mOten kommer att in
nehOlia WMU-eiever. Det finns alit skäl
fOrmoda att denna vOxande skara i fram
tiden kommer att vasentligen underlOtta
meningsfyllda kompromisser under fort
satt fOrbandlande om komplicerade in
ternationella regelverk p0 sjOfartens om
rOde.
WMU:s verksamhet är begransad till
sjOfartssektorn, men mOnga andra lander
och institutioner visar ett snabbt växande
intresse for den unika internationeila mo
deli WMU representerar. IATA och
Varldshalsoorganisationen Overvager nu
att sätta upp liknande institutioner och
detsamma galier mom miljö- och jord
bruksomrOdet.
I en tid nOr sO mOnga uttalar sig ned
sOttande om FN och dess verksamhet är
det ett privilegium och ett nOje att fO leda
en liten FN-institution som nu lämnat ex
perimentstadiet och som arbetar vidare i
stark medvind.
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Svenska Hamnförbundets konferens pa
Fars Hatt i Kungälv den 16-18 maj 1988
Omkring 110 deltagare hade kommit till ett soligt Kungalv for HamnfOrbundets
sedvanliga vdrsammandragning, som denna gOng hade kallats for hamnkon
ferens därmed markerande att programmet hade “lyfts” Over tidigare nivOer.
Deltagarantalet var det stOrsta som forekommit p0 1980-talet och detta fOr ses
mot bakgrunden av den lOnga rad kvalificerade fOredragshOllare som medverka
de och ocksO den viktiga frdgan om HamnfOrbundet och frainriden som avhand
lades under dag tv0.
NOgon upptagning p0 band elier annan dokumentering av foredragen gjordes
inte och inte heller fanns manuskripten att utdela till deltagarna. Detta beror
huvudsakligen p0 att de fiesta talare numera foredrar att endast presentera hu
vudpunkter pa OH-projektor eller andra visuella hjälpmedel, vilket gOr ma
nuskript overfiOdiga.
I nedanstOende artikel refereras dock hamnkonferensen med utgOngspunkt frOn
de anteckningar som gjordes under hand. Det stOrsta utrymmet ägnas därvid Ot
diskussionerna kring Hamnforbundets framtida verksamhet.
—

Första dagen
Förbundsordföranden Birger Rosqvist hal
sade pa sedvanligt sätt välkommen och
uppehöll sig vid de anstrangningar som ar
rangörerna hade gjort fOr att göra ett kva
litativt hOgtstaende program. Nagra and
ringar hade emellertid fátt foretagas i det
ta till fOljd av vissa aterbud och missfOr
stand som skett under upplaggningen.
Konferensen hade en speciell betydelse
utOver den vanliga, eftersom fOrbundets
framtida arbetssätt och funktion skulle
diskuteras med hjalp av ett mom for
bundsbyrán utarbetat fOrslag till samord
fling med Sveriges Stuvareforbund; ett
fOrsiag som bade tillställts deltagarna i
konferensen i samband med utsändandet
av Ovriga handlingar.
En viss forandring fick vidtagas i pro
grammet eftersom departementsrOdet
Jan-Olof Selén, som skulle hàlla trafik
politisk Oversikt, hade blivit försenad. I
stället bOrjade hovrättsràdet Lennart SjO
stedt att berätta om vem som mom ham
nen svarar for sakerhetsanordningar fOr
8

sjofarten och skador pa fartyg m m ett
intressant ämne med tanke pa de föränd
ringar i ansvar som blir aktuella i samband
med hamnarnas Overgàng fran forvaltning
till drift i aktiebolagsform en utveckling
pa väg i ett antal svenska hamnar.
Det omsider anlända departements
radet Jan-Olof Selén gay en trafikpoli
tisk Oversikt under ett 45 minuter Iangt
och med stort intresse mottaget foredrag.
Eftersom trafikpolitiken i stort handlai
om jarnvags- och i nâgon man landsvag
strafik var detta huvudpunkterna men
även den sjOfartspolitiska propositionen
som for närvarande behandlas av riks
dagen fick stor uppmarksamhet.
Dagens sista program skulle belysa
mOjligheten att skapa nya verksamheter i
hamnarna i den utveckling som pãgár och
härfOr bade engagerats tre framstaende
forskare och administratOrer. Alla är in
volverade i forskningsobjekt som rOr dessa
mojligheter. En del av fOrslagen och fram
stallningarna har tidigare fOrekommit i
HamnfOrbundets och TFB:s konferens pa
—

—

