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Unik motesplats for
folk fran hela jorden
••
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Sjöfartsuniversite tetjubilerade
D AvHELENAANDERSSON

MALMt (TT): Sjöfarts
universitett I Malmö
har inte sin motsvarig
het nágon annanstans I
världen
varken mom
sjöfart eller nágot annat
ämne. Där undervisar
de främsta experterna i
världen gratis och ele
verna gâr raka vägen till
topposter i sina lander
när de tagit examen.

derna sjhlva skall kunna ad
ministrera sjöfarten pA sina
vatten. De skall inte vara bero
ende av utländska rAdgivare.

Klyf tan ökar

—

World Maritime University,
som detta Sveriges enda fris
tãende FN-organ officieilt he
ter, firade ph tisdagen sitt
femhrsjubiieum.
Trehundra elever frAn hund
ratalet ihnder, de fiesta i tredje
vhrlden, bar tagit sin master
sexamen dhr. En av dem leder
flu sjöutbildningen for 50 000
elever i Filippinerna. En annan bar blivit chef fOr den
största hamnen i Liberia och
mnga hr rAdgiv.re till trans
portministrar eller sakkunni
ga i regeringskanslier.
MAlet hr att de fattiga lan-

Universitetet sorterar under
International Maritime Orga
nization, IMO, med shte i Lon
don. Dar utarbetas internatio
nella regler om t ex sjOsäker
bet, miljOn till hays och far
tygskonstruktioner.
Fördelarna med att forlhgga
utbildningen i Sverige hr att
det hhr finns en effektiv admi
nistration, stora resurser och
genom vAr neutralitet inga p0litiska pAtryckningar.

Unik mötesplats

umgAs vid middagsbordet, tror
Erik NordstrOm.
Det hr kanske detta speciella
over-grhnserna-samarbete
som gör att omkring 70 profes
sorer mom den absoluta sjO
fartsexpertisen i världen vane
Ar ställer upp gratis med un
dervisning. Normalt fAr de tu
sen dollar per fOrelhsning.
De kommer hit Ar efter Ar
utan att fA arvode och bor med
eleverna pA studenthemmet,
sager Erik NordstrOm.
—

Kulturella skilinader
Men ailt gAr hndA inte frik
tionsfnitt. Ett hinder hr den
troga FN-byrAkratin
trots
att IMO hr ett fOrhAllandevis
litet fackorgan.
Dessutom fAr man ibland
gA fOrsiktigt fram i styrelsen.
Kulturella skillnader rhellan
ledamOterna skapar ihtt miss
uppfattnitigar,
shger
Erik
Nordstrom.
FOr närvarande finns 200
elever ph skolan. De hr i ge
nomsnitt 35 Ar och vhlutbild
ade redan när de kommer. Ba
ra tio av dem hr kvinnor.
—

—

Enligt rektor Erik Nordstrom
hr malmOuniversitetet en unik
mOtesplats for mhnniskor frAn
hela världen. Det praktiskt
orienterade hmnet bidrar ock
sA till att undervisningen hr
garanterat fri frAn politik.
Det hhr hr nog enda platsen i
variden dhr en elev frAn Syd
korea och en frAn Nordkorea

• En av studenterria pa Världssjöfartsuniversitetet I Mal
mö ar Jung You-Sub fran Sydkorea. liar med sin festkläd
da famiIj, fru Jung Young Bo, dottern Ji Young, 2 1/2 a,-,
och dottern Bo Young, 5àr.
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