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SYDSVENSKAK • Torsdagen den 15 december 1988

FN.sko laiis rcktor aevisar rink lagclscrna:

Eleverna spionerar int&s
Om en av vára ele
ver skulle ägna sig at
spionage mot flykting
ar, skulle han omedel
bart relegeras.
Det sager Erik Nord
pa
rektor
strOm,
FN-skolan i MalmO.
—

har inget med elevintagandet
att göra. Jag kan varken be
krãfta elier dementera ná
gonting.
Ambassadradet GOran Wi
de pa Utrikesdepartementet,
TJD, som skUter kontakterna
med FN, har inte heller nagra synpunkter pa valet av
clever.
Skulle vi börja agera
som som amerikanerna i
New York vad galler Arafat?
fragar han retoriskt.
—

—

Vi har inga spioner pa sf0 fartsko!an, sager rektor Erik Nord

strom.

FOTO OVE JONSSON

Alit 11cr frágor snurrar runt
World Maritime University i
Maimo, FNs sjofartshogsko
Ia.
Kritiken riktar sig framfor
alit mot att skolan tar emot
elever, ibland militärer, fran
diktaturstater.
Dessutom tror flyktingar,
som fâtt politisk asyl hãr, att
sjOfartseieverna agnar sig t
spionage mot dem for dikta
turregimernas rãkning. Ing
en av flyktingarna viii dock
saga det offentligt.
Politikern Nils Yngvesson,
skolans tillskyndare och nu
mera stans starke man, sager
till Sydsvenskan:
Vi som lokai myndighet
—

FOrsvarar eleverna
Men skolans rektor Erik
NordstrOm tar nu bladet fran
mun och försvarar bade cle
ver och skolan.
Dc drygt 200 eleverna är
alla sjOkaptener eller ma
samtliga
och
skinchefer
deras hemiänder ar medlern
mar i FN-organet Internatio
nal Maritime Organization,
IMO.
Det ãr ingen sorn heist
tvekan om att nàgra av dem
är miiitOrer. Men det har ar
—

en civil utbildning och clever
na gar tillbaka till civila jobb
efterat, sager han.
Var utbildning ãr militärt
helL ointressant.
Han bekräftar att skolan
tar emot clever fran Chile,
Iran och andra diktatursta
ter.
Att kalia en del av dern “Pi
nochets pojkar” gor honom
emellertid upprord.
Det ãr en irrelevant upp
gift. Man kan ha vilka isikter
som heist om det. Men man
kan inte glomma att eleverna
reset hem betydligt kunniga
re och mer toleranta an nàr
de kom.
Det mest fantastiska
med skolan är att det ãr ett
experiment i samievnad. Att
det fungerar med människor
fran sâ olika bakgrund.
Erik Nordstrom, som själv
är ordfOrande i antagnings
nämnden, sager aLt skolan
aldrig stoppat en elev av poli
tiska skal.
Inget enskilt land kan
kosta pa sig lyxen att ga emot
—

—

—

—

FNs tanke. Da urn nágonsid
skulie vi bli politiserade.
;
Att flera av eleverna at mi’
litarer, har dessutom en na
turlig forklaring, hävdar rek
torn. Kustbevakningen i
ra lander, bi a i USA och
Chile, utgor en del av ma-.
rinen.

Militär titel
Det innebär att de hat er
rnilitär titel, sager han.
Flyktingarnas oro fOr spio
nage firmer han ogrundad. ‘
Ingen av eleverna har ticE
over till spionage, deL fOrsãk.a
rat jag. Men om flagon eIe”
bOrjade agitera hör ellei
agna sig at spionage, skull
ban omedelbart relegeras.
Debatten om sjOfartshogskolan är i flera avseenden
insinuant och olustig, tycker.
Erik NordstrOm.
Som ett resultat av den.
har vi vidtagit speciella atgar.
der for att skydda e]everna
sager ban.
LASSE SANDSTROM
—
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