
Nyhetsbrev juli 2016

Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Min främsta uppgift som
alumniansvarig är att
stärka sammanhållningen
mellan UWC-alumni. När
Carl Montan (PC 1992-94)

över en lunch i våras på Restaurang
Kräftan vid Brunnsviken i Stockholm
frågade mig om det var någonting han
kunde göra för UWC Sverige så var
därför svaret givet. Ordna en tillställ-
ning! Carl var mycket entusiastisk inför
den tanken, och leder nu ett festutskott
bestående av honom själv,Ulrika Lund-
ström, Marie Jürisoo och jag själv.

Vi siktar på fest på lördagkvällen den
10 december. Vi återkommer med mer
detaljer, men anteckna i almanack-
an redan nu! Om du vill vara med
och hjälpa till och bidra med in-
fall och åsikter, så skriv till Carl på
carlmontan@hotmail.com.

Flyktinginitiativ

I början på juni hade jag av olika
skäl anledning att prata med UWC In-
ternationals VD (”executive director”)

Jens Waltermann (PC 1983-85). Jens,
som tillträdde i juli 2015, är en frisk
fläkt i de här sammanhangen av tre
tungt vägande skäl: (1) han är själv
UWC-alumnus och dessutom tidigare
mångårig ordförande i UWC Tyskland,
(2) han betonar vikten av en återgång
till stipendiefinansiering av de allra
flesta eleverna och (3) han verkar för ett
större inflytande för nationalkommit-
téerna i UWC International, ofta kallat
”International Office” (IO). Jag fick ett
mycket gott intryck av Jens och tror att
han blir en stark samarbetspartner för
oss i UWC Sverige.

Jens passade i vårt samtal på att
pusha för IOs stora flyktinginitiativ
som lanseras i år. Syftet är att ge ung-
domar som tvingats fly sina hemlän-
der en chans att läsa på en UWC-skola
och därmed göra ett positivt bidrag
till att lindra den flyktingkris som nu
pågår. Målet är att 10 procent av elev-
erna de närmsta åren skall ha flykt-
ingbakgrund och att de skall vara helt
stipendiefinansierade.

UWC International skall vara huvu-
dansvariga för fundraising i samband
med det här flyktinginitiativet och den
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främsta målgruppen skall vara privata
aktörer som redan tidigare skänkt pen-
gar till UWC. Men den offentliga sek-
torn i olika länder skall också uppvak-
tas.

I det sammanhanget hoppas Jens – och
jag – att UWC Sverige och den svens-
ka staten kan göra en insats. Enligt min
mening – frågan tas upp i styrelsen un-
der sommaren – bör vi tillsätta två ar-
betsgrupper. En som i samarbete med
IO tar fram en pitch till regeringen som
föreslår en partiell statlig finansiering
av UWC-stipendier till flyktingar med
permanent uppehållstillstånd i Sverige,
vars utbildning det svenska samhället
alltså hursomhelst måste betala. Den
andra arbetsgruppen bör jobba med att
söka upp och uppmuntra ungdomar i
Sverige med flyktingbakgrund att söka
till UWC.

Synpunkter – och i synnerhet erbju-
danden om deltagande i någon av de
två arbetsgrupperna – tas tacksamt
emot. Erfarenheter av politiskt arbete
och/eller arbete med flyktingar är en
merit. (Ni vet vilka ni är!) Om du vill
varamed, så skriv väldigt gärna till mig
på alumni@uwc.se.

Nyuttagna stipendiater

I förra numret utlovade jag en mer
utförlig presentation av de nyuttagna.
Från sommarträffen kan jag i alla fall
presentera en bild på de flesta. De
som saknas på bilden nedan är Stina
Wigroth och Brodi Senan och dessu-
tom tvillingarnaHanna ochMaria Pers-
son som direktantagits till Atlantic Col-
lege. För mer information (och bät-
tre bilder), se http://uwc.se/svenskar-
vid-uwc-2016-2018/.

Från vänster: Wilma Gademan, Ida Nydelius, Rose Esfandyari, Herman Lange,
Emelie Schultz, Qiqi Ekman, Emelie Peterson, Anouk Liebe, Astrid F Klaar.
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Nya ledamöter i styrelsen

Samira Zayane (MUWCI 2000-02) har
varit aktiv i styrelsen sedan novem-
ber 2015 och blev formellt invald under
årsmötet i juni 2016. Under våren har
hon uppdaterat stora delar av hemsi-
dan och fokuserat på att få fler webb-
platser att länka till uwc.se. Hon har
även startat ett instagramkonto (följ
gärna! uwc_sverige). Den som har idéer
och förslag på hur UWCSverige kan för-
bättra sin kommunikation, mejla gärna
Samira på info@uwc.se.

Nyvalda ledamöter är även Agnes Ham-
marlund (RCN 2009-11) och Imer Yasar
(AC 2012-14). En presentation av dem
kommer, hoppas jag, i ett framtida ny-
hetsbrev.

Ny ordförande i UWC Sverige efter
Marie Jürisoo är Per Wretlind (RCN
2004-06). En presentation kommer,
hoppas jag, i ett framtida nyhetsbrev.

Sommarträffen

Årets sommarträff för nyuttagna och
UWC Sveriges årsmöte ägde rum den
12-13 juni vid Ålstäket på Värmdö utan-
för Stockholm. Uppslutningen var ovan-
ligt stor, kanske runt 40 personer. För
arrangemanget stod Tove From (RCN
2007-09), Alma Diaz-Rämö (RCN 2010-
12) och Sara Saleh (RCN 2007-09).

Jag tror alla som var där håller med om
att sommarträffen var en stor succé och
kanske till och med ett trendbrott som
öppnar vägen för en nystart på alum-
niverksamheten.

Från vänster: Alma Diaz Rämö, Tove From, Sara Saleh.
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Nyhetsbrevets innehåll

Rapport från AC

Det här numret börjar (efter min
ledare) med en rapport från Atlantic
College från nyhetsbrevets korrespon-
dent Embla Gunnarsdottir (AC 2015-
17). Hon berättar där om om det pub-
förbud som införts på Atlantic College. I
det sammanhanget kan det vara bra att
känna till två saker om den historiska
bakgrunden. Det första är att det på
min tid på Atlantic College (1985-87)
fanns en pub på campus som drevs av
eleverna själva och som hade dispens
från den 18-årsgräns som gällde i övri-
ga Storbritannien och alltså fick servera
alkohol till 17-åringar.

Det andra är att min generation var
missnöjda med skolledningens i vårt ty-
cke auktoritära styre och att man året
efter jag slutade kunde läsa i skoltid-
ningen The Klaxon om ”The Atlantic
Revolution” som gick ut på att elever-
na själva, i samråd med husföräldrar,
skulle ta fram och godkänna skolans
regler som dessutom bytte namn från
”Rules” till ”Guidelines”. Som framgår
av Emblas artikel har alltså pendeln
nu svängt rejält. Hittar vi någonsin en
jämvikt med frihet under ansvar?

Svenskundervisning för nyanlända

Efter rapporten från AC kommer Sara
Löwgrens (RCN 2013-15) artikel om
hennes erfarenheter av att undervisa

nyanlända flyktingar i svenska. Den är
en mycket inspirerande påminnelse om
att de två åren på enUWC-skola bara är
början på vad som kan bli ett livslångt
engagemang för interkulturella möten.

EMIS – en skola i UWCs anda

Näst sist i nyhetsbrevet finns min ar-
tikel om Eastern Mediterranean Inter-
national School, en internationell sko-
la i Israel vars främsta syfte är att ver-
ka för förståelse mellan israeliska judar
och palestinier.

Sommarens feature

Sist men inte minst så har jag också
glädjen att presentera Thomas Hahn
(AC 1981-83), assistant professor vid
Stockholm Resilience Centre, och hans
funderingar över vad UWC betytt för
honom.

Nästa nyhetsbrev kommer i höst. Till
dess önskar jag alla läsare en skön som-
mar och inte minst fred, ÐC� och Mשלו.

Atlantic College prohibition
av Embla Gunnarsdottir (AC 2015-17)

Under året som gått
förändrades saker
och ting på Atlantic
College. De första
två veckorna fick
vi inte lämna cam-
pus, men den tred-

je veckan, då var det pub-introduktion.
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Det är kvällen då andraåringarna tar
med sig förstaåringarna till puben för
första gången. Puben ligger i Mar-
cross, en tjugo minuters promenad från
skolan. Alla hade på sig reflexvästar,
regnet öste ner, men vi var lika glada
för det. Puben var vår frizon, det var
stället där alla slappnade av, glömde
stressen och bara umgicks.

Det är en gammal engelsk pub, mitt ute
i ingenstans, den är varm ochmysig, och
nästan vår enda chans att få socialise-
ra med den lokala befolkningen. Men
sedan var det incidenter, den ena efter
den andra. Andraåringarna var mitt i
sin tredje termin, med deadlines for EE,
IAs och resten av IB på sina axlar. De
var stressade, och för vissa var puben
inte bara ett ställe att hänga med sina
vänner och äta nachos, utan också att
fly från stressen med hjälp av alkohol.
Detta resulterade i att elever blev skick-
ade till sjukhuset på grund av alko-
holförgiftning, men också en elev som
svimmade på vad vi kallar kuststigen,
en stig man kan ta till puben som går
precis bredvid ett 40 meter långt stup
ner i havet bara skyddat av några få
buskar.

Det var droppen. Då bestämde skolans
ledning, som kallas SLT, Senior Leader-
ship Team, att puben inte var lämplig
för oss. De bestämde att om de hit-
tar oss i någon pub, var som helst, och
vid vilken tidpunkt som helst, oavsett
ålder så kommer vi att bli hemskick-

ade. De bestämde också att vi inte fick
vara ute efter 18 utan våra husföräl-
drars tillstånd, vilket inte alltid är det
lättaste att få. Allt detta skapade en
otrolig frustration bland både studenter
och personal. De nya reglerna var inte
de regler som vi och våra föräldrar hade
skrivit på i ”The code of conduct” innan
vi kom till skolan.

SLT ville skapa en atmosfär utan alko-
hol, både för att skydda minderåriga
men också för att ingen skulle kom-
ma till skada. Det var oändliga hetsiga
diskussioner mellan elevrådet och SLT,
vi kände att pubförbudet var kollektiv
bestraffning – att vara någon som aldrig
hade druckit där och sedan bli bestraf-
fad för andras misstag kändes inte som
något vi hade föreställt oss kunde hän-
da på ett UWC. SLT å andra sidan såg
det som en investering i framtiden. Våra
första-åringar nu till hösten kommer
aldrig att få uppleva puben. De kommer
därför inte att sakna det de aldrig hade.

Det största problemet var ändå inte
alkoholen eller att vår sociala frizon
hade tagits ifrån oss, utan faktumet att
vi inte kunde göra något åt det. De lär
oss att vara ledare, att vara ansvarsta-
gande och att agera när vi känner att
vi har blivit orättvist behandlade. Trots
det sa de till oss när vi hade samlat
ihop hela studentgruppen för demon-
strationer att vad vi än gjorde så skulle
det inte ändra någonting. Vi gav inte
upp, men gradvis slutade vi prata om
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det, vi accepterade det och många hit-
tade till och med alternativ till puben
och tog risken att bli upptäckta. Alko-
holförbudet fungerade inte, om något
har det bara gjort alkoholproblemen
värre. Jag antar att man faktiskt kan
lära av historien.

Atlantic College håller på att förändras,
med en ny rektor nästa år, en ledning
av fem personer (SLT) som har all makt
och inte drar sig för att använda den och
en studentgrupp som måste slita hårt
för att få sina röster hörda.

Svenskundervisning i Eksjö
av Sara Löwgren (RCN 2013-15)

Det undgick knap-
past någon att 2015
var ett år då myck-
et förändrades och
ställdes på sin spets
i Sverige och Eu-
ropa. Den stora vå-
gen av människor

på flykt nådde även min hemstad, Ek-
sjö. Där, liksom i resten av Sverige,
möttes de som flytt av både skepsis och
medmänsklighet och kastades in i ett liv
av ovisshet och oändlig väntan.

Jag träffade många av de nyanlända
genom ideella grupper som delade ut
kläder och anordnade integrationspro-
jekt och fick klart för mig att det sto-
ra hindret som alla de nyanlända måste
över är språket. Det är nyckeln till att
kunna jobba, studera, lära känna sven-

skar, förstå samhällsnormerna – alltså
till att skapa sig ett liv i det nya hem-
landet. På grund av långa köer och vän-
tetider var det dock många som inte fick
börja läsa de officiella kurserna i svens-
ka för invandrare och jag bestämde mig
för att försöka göra något åt saken.

Jag tog kontakt med Studieförbundet
Vuxenskolan som snabbt var på min
idé, som bestod i att starta flera grup-
per för svenskundervisning på en gång,
inriktade på att lära ut svenska från
grunden. Även om jag varken hade ma-
terial eller utbildning resonerade jag så
att den undervisning jag kunde erbju-
da borde vara bättre än ingenting, och
antalet deltagare visade att de nyanlän-
da tänkte likadant. Ordet spreds snabbt
via de språkcaféer och evenemang jag
brukade gå till och snart hade jag 90
elever i tio grupper.

Under januari och februari undervisade
jag alltså svenska på heltid, till 90
av min hemstads nya invånare. Det
var ett fantastiskt roligt och givande
projekt. I vissa grupper fick de förs-
ta veckornas lektioner bestå av kropp-
språk och skratt när vi inte hade nå-
got språk gemensamt och känslan av
att efter ett tag kunna kommunicera
enkelt på svenska var häftig. Jag lärde
mig oerhört mycket om mitt eget språk
och kultur, och fick fantastisk kontakt
med många av dessa intressanta män-
niskor. I slutet av de två månaderna
ville varken jag eller mina elever riktigt
sluta och nu i sommar fortsätter vi med
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svenskan. Det känns jätteroligt!

Jag förvånades flera gånger över hur
enkelt det gick att starta och genom-
föra det här projektet. Det hela bör-
jade som en idé född ur min frustration
över de nyanländas vakuum av köer och
väntan och jag hade inte gissat att det
skulle få en sådan stor och positiv re-
spons som det fick. På många sätt tror
jag att tiden på RCN faktiskt var vad
som gjorde att jag vågade satsa på att
starta svensklektionerna. Dels var det
intresset för människor av olika kultur-
er och dels förmågan planera och fullföl-
ja projekt, som gjorde att jag ville och
kunde genomföramitt initiativ. På RCN
lärde jag mig att vi som individer kan
påverka de samhällen vi lever i genom
relativt enkla initiativ och att vi tvek-
löst bör göra detta.

Jag lärde mig också att uppskatta et-
nisk och kulturell mångfald ännu mer
än jag gjorde tidigare, och insåg att
människor från olika bakgrunder utgör
en viktig tillgång för vilket samhälle
som helst. När de lärdomarna slogs
samman bildade de alltså projektetmed
svenskundervisningen; ett projekt för
att ta vara på och hjälpa de viktiga
och intressantamänniskor som flytt un-
dan sina hemländer och nu berikar mitt
hemland. Jag är glad över att ha genom-
fört det här projektet och är stärkt i
min uppfattning att vi som individer,
speciellt vi som fått erfarenheter och
möjligheter från vår tid på UWC, kan

göra mycket för att påverka de hörn av
världen vi befinner oss i.

Fotnot: Mer om mina erfarenheter
av svenskundervisning för nyanlända
finns att läsa på http://www.metro.se/
nyheter/sara-20-lar-asylsokande-svenska-
vart-ansvar-att-hjalpa-till/EVHpar!Zm
Utd99KSMRQE/ och
http://www.smt.se/article/
spraket-ar-sa-oerhort-viktigt/.

EMIS – en skola i UWCs anda
av Paul Klein (AC 1985-87)

Under hösten 2015 fick
jag nys om att det redan
2014 startats en UWC-
inspirerad skola i Israel
vars främsta syfte är att

bidra till fred och ömsesidig förståelse
mellan israeler och palestinier. Jag blev
förstås väldigt nyfiken. Konflikten i Is-
rael/Palestina är ju notorisk just för att
parterna har så liten förståelse för och
tillit till varandra.

Sedan den andra intifadan som bröt
ut i september 2000, och i synnerhet
efter bygget, som började 2002, av den
israeliska så kallade skyddsbarriären
mot Västbanken, som delvis är en hög
mur, har tillfällena till möten som kan
bryta ner misstron blivit allt färre. Om
det är någonstans i världen vi behöver
en skola i UWCs anda så är det väl där-
för just där, i Israel/Palestina.
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Oded Rose (PC 1981-83), EMIS grundare.

Den skola det rör sig om heter East-
ern Mediterranean International School
och ligger i HaKfar HaYarok (den grö-
na byn) drygt två mil nordost om Tel
Aviv. Av de cirka 180 eleverna kommer
ungefär en femtedel från Israel (både
judar och arabiska israeler), en femt-
edel från Palestina och andra delar av
Mellanöstern, och ungefär 60 procent
från resten av världen.

För att stilla min nyfikenhet, och ock-
så för att se om skolan kunde vara en
lämplig miljö även för svenska stipen-
diater, så flög jag i april till Israel för
att skaffa lite förstahandsinformation.
Eftersomdet var pesach-vecka så var al-
la de judisk-israeliska eleverna hemma
på lov. Men det hindrade inte att jag fick
tillfälle att träffa elever från Palestina,
Brasilien, Ecuador och Sydsudan.

I mitt möte med de palestinska elev-
erna (från Tulkarm, Bir Zeit, Ramal-
la och Hebron) fick jag höra fantastiska
och mycket personliga berättelser om
hur två år i Israel förändrat deras per-
spektiv på ett alldeles omvälvande sätt.
De palestinska städerna på Västbanken
är, i synnerhet sedan den andra in-
tifadan som började år 2000, väldigt
slutna samhällen där det i breda kret-
sar utvecklats en (kanske begriplig)
oförsonlig inställning gentemot Israel
och israeler.Men en sådan oförsonlighet
är ju i längden alldeles omöjlig att up-
prätthålla när man delar sin vardag i
en intensiv internatmiljö med israel-
er i samma ålder. Resultatet är att de
palestinska eleverna utvecklar enmyck-
et mer balanserad syn, utan att för den
skull ge upp sin identitet och stolthet
över sitt ursprung.

Från de brasilianska eleverna fick jag
dels höra deras egna perspektiv, vilket
var fascinerande i sig, men också en in-
tressant vinkel på hur skolan påverkar
de judisk-israeliska eleverna. I den
gruppen gäller ju förstås att de redan
från början har en liberal inställning –
annars skulle de inte söka sig till en
sådan här miljö. Men vad mina nyfun-
na brasilianska vänner kunde berätta
är att det som händer under två år på
EMIS är att den instinktiva (och kanske
begripliga) rädslan och misstänksam-
heten mot araber i allmänhet och pales-
tinier i synnerhet som många judiska

8



israeler känner, den som sitter i mag-
gropen och inte i huvudet, successivt av-
tar. En misstänksamhet som elevernas
principiellt liberala föräldrar och deras
bekanta i många fall har svårt att släp-
pa.

Jag pratade också med den mycket
inspirerande Oded Rose (PC 1981-
83) som är skolans grundare. Efter
en framgångsrik karriär som IT-
entreprenör beslöt han sig för att byta
inriktning och göra något konkret för
fred och samförstånd i Israel/Palestina.
Mer om hans bakgrund och om skolan
kan du läsa på http://www.em-is.org/.

Till hösten 2016 börjar två svenska

elever på EMIS, Isabella Åkesson från
Malmö/Lund och Nora Kettner från
Stockholm. (En tredje svensk elev är an-
tagen men för den personen är finan-
sieringen ännu inte ordnad.) De var re-
server i UWC-uttagningen och jag upp-
muntrade dem personligen att söka di-
rekt till EMIS. Jag har också efter måt-
tet av min förmåga hjälpt dem att ordna
finansiering, som i huvudsak ser ut att
komma från deras hemkommuner. Mitt
engagemang för detta ligger än så länge
vid sidan om mitt UWC-engagemang
ochUWCSverige har för närvarande in-
ga officiella band till EMIS. Om du vill
veta mer om detta, så skriv gärna till
mig på pklein2@gmail.com.

I förgrunden: Fahed Sayej, Palestina och Naka Aligo Kerba, Sydsudan.

9

http://www.em-is.org/
mailto:pklein2@gmail.com


Vad är väl en bal på slottet?
av Thomas Hahn (AC 1981-83)

Eller två år på
Atlantic Col-
lege? Jag fun-
derar faktiskt ib-
land över hur
dessa två år har
påverkat mig,
såväl yrkesmäs-
sigt som privat.
Så Pauls fråga

var välkommen. Även om forskaren
i mig invänder direkt med att jag
inte kan känna till den kontrafak-
tiska utvecklingen om jag INTE hade
spenderat två år på AC. Så hur kan jag
då veta hur AC påverkat mig?

När forskaren lugnat sig lite så minns
jag vilken befrielse det var att kom-
ma till AC. Jag började gymnasiet på
en cool innerstadsskola i Göteborg men
hade svårt att anpassa mig till den
konformism som jag upplevde, gällande
hur man ska vara som kille och vad
som var coolt. På AC fanns så mån-
ga normsystem så att man lika gär-
na kunde strunta i allihop. Det gick
inte ens att vara annorlunda på sam-
ma sätt. Istället blev jag nyfiken på all
mångfald, till en början fanns nog in-
slag av exotiserande. Efter hand när
man lärde känna varandra blev likheter
mer intressanta och jag fick uppleva in
på skinnet att individuella likheter och
skillnader är så mycket större än de

likheter och skillnader som nationalitet
och kultur utgör. Det var coolt tyckte
jag. Att vara i en internationell miljö
i sin ungdom ger förstås värdefulla er-
farenheter. Att denna internationella
miljö dessutom präglas av en hel drös
goda intentioner och idealism gör det
både lättare och svårare. Att UWC i
sin natur är så extremt politiskt kor-
rekt gör det både lätt att bli accepter-
ad och svårt att hantera alla krockar
mellan idealism och verkligheten. Då
är det inte långt till fördömanden, som
när en svensk student lämnade skolan
och i följebrev kallade alltsammans för
hyckleri. Men jag kunde ju se, både
hos mig själv och andra, att det hand-
lade om vanliga mänskliga tillkorta-
kommanden, snarare än hyckleri.

Hela begreppet politisk korrekt/pk vi-
lar på en föreställning att alla som ger
uttryck för humanism, tolerans, soli-
daritet och alla människors rätt till fri-
het egentligen hycklar: även om etiken
är ”korrekt” (pk) är det bara tomma ord
som inte fungerar i verkliga samhällen.
Jag tror precis tvärtom, idén om män-
skliga rättigheter är mänsklighetens
största innovation och framgång. Men
det kräver starka institutioner för att
upprätthålla. Mänskliga rättigheter är
ingen objektiv eller korrekt uppfattning
varken om samhällen eller den män-
skliga naturen men de fungerar bät-
tre än alla andra alternativ; denna
idé ger goda samhällen. Alltså en fan-
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tastisk kombination av pliktetik och
konsekvensetik! Dessutom står den bor-
tom enkla höger- och vänsterideologi-
er och därmed klasskonflikter: de som
byggt och finansierat UWC representer-
ar såväl höger som vänster och mån-
ga är mycket rika. Detta har fungerat
som ett vaccin mot ideologier byggda på
klasstillhörighet, det är som att reson-
era utifrån ras, hudfärg eller religion.
Det blev en massa funderingar men det
riktigt coola är, som sagt, att jag fått up-
pleva allt detta inpå bara skinnet. Och
då menar jag inte bara flickvänner på
AC.

Även yrkesmässigt har AC satt sto-
ra avtryck. Jag blev en jobbig räd-
da världen-student och har fortsatt på
den banan, som forskare i ekologisk
ekonomi och hållbar utveckling samt
besvärlig styrelsedamot i Sveaskog de
senaste tio åren. Även om jag kanske
hade gjort något liknande utan AC
så upplever jag att denna speciel-
la internationella erfarenhet, följda
av resor i Afrika, gett mig en tryg-
ghet, ja visshet, om att det finns uni-
versella värden. Att våga ställa upp
normativa ansatser om biosfären och
ekosystemsystemtjänster och samtidigt
beakta att lycka och framgång är
både komplexa och individuella värden.
När folkhälsoprofessorn Hans Rosling
kallade mig för miljöfascist och menade
att miljörörelsen inte unnar afrikaner
att också ha en tvättmaskin, då kunde

jag skratta åt honom för jag visst att
han hade fel. Rosling är bra på mån-
ga sätt, det är därför han är inbjuden
som föreläsare varje år till vår populära
kvällskurs Världens Eko, och han har så
småningom förstått att det är de fattiga
som drabbas först och värst när ekosys-
temen slutar leverera och klimatet blir
oförutsägbart.

Ett globalt perspektiv samt en vilja att
lära från olika länder och inte bara ut-
gå från svenska förhållanden är ock-
så något självklart som UWC alum-
ni. Det är viktigt att tidigt utsättas
för den internationella dimensionen av
samhällets oförmåga att hantera de
speciella utmaningarna som rör håll-
bar utveckling, vare sig det gäller
fred, flyktingar eller biosfärens förmå-
ga att även i framtiden förse män-
skligheten med alla ekosystemtjänster
som vi behöver. Denna oförmåga kan
beskrivas i ekonomisk teori som fångar-
nas dilemma, allmänningarnas trage-
di, eller fripassagerar-problemet (kärt
barn har många namn). Allt bottnar i
att såväl individer som samhället be-
höver lyfta sig från kortsiktiga incita-
ment om egen ekonomisk vinning, till
ett samhällskontrakt som bygger på ett
upplyst egenintresse och, just det, män-
skliga rättigheter i en vid bemärkelse,
typ FNs nya 17 Hållbarhetsmål. När
jag skriver detta känner jag mig gans-
ka präglad av den indoktrinering som vi
utsattes för på AC (all undervisning är
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indoktrinering). Jag hade kanske bliv-
it hållbarhetsforskare även utan mina
UWC-erfarenheter, det kan vi som sagt

aldrig veta, men nog tusan har de hjälpt
till!
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