
Nyhetsbrev december 2016
Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Nobelbaluns

Den 10 december ordnade
Carl Montan (PC 1992-94)
nobelbaluns i sin dande-

rydsvilla. Snön hade med ett tunt lager
retuscherat bort alla eventuella skavan-
ker så att den redan idylliska förorten
skimrade ännu mer än vanligt. Alla var
där, utom de som fått förhinder och som
vi därför pratade om i stället för med.

Festen blev, som vi hoppades, ett av-

stamp för en mer regelbunden social
verksamhet, kanske till och med ett
återuppväckt Svenska Network. Max
van Eijk (RCN 1995-97) har lovat ord-
na ännu en tillställning i maj och Jo-
han Norberg (AC 1985-87) fixar ny no-
belbaluns 2017.

Årets ansökningar

Igår, den 20 december, var sista dagen
för att skicka in sin stipendieansökan.
103 personer har registrerat sig som sö-
kande, och 56 har skickat in sina ansök-
ningar.

2016 års nobelbaluns hemma hos Carl Montan i Danderyd



Det här numrets innehåll

En trevlig sak så här års är alla rap-
porter man får från olika delar av värl-
den. Vi börjar med en rapport från vår
korrespondent i södra Afrika, Ebba Lie-
pe (WK 2016-17). Vi fortsätter med en
rapport från både de nordiska natio-
nalkommittéernas möte (av Stella Vall-
gårda, RCN 2010-12) och en från UWC
World Congress (av Ulrika Lundström,
RCN 2004-06).

Avslutningsvis kan jag stolt presente-
ra två framstående UWC-are som be-
skriver vad UWC-erfarenheten betytt
för dem. Den här gången har jag lyc-
kats engagera Nomi Cohen (AC 1986-
88) som är gymnasielärare i svenska,
religion och kunskapsteori på Katedral-
skolan i Lund.Hon har gett ut kortleken
Associera mera och räknesagorna Den
lustiga lilla gubben och Den lustiga lil-
la gubben och rymdvarelserna på Stu-
dentlitteratur. År 2010 mottog hon Lä-
rarförbundets Lärarpris. 2013 porträt-
terades hon i Utbildningsradions Lä-
rarrummet.1 Jag har också nöjet att
presentera Ola Pettersson (AC 1990-92)
som har en magisterexamen i nationa-
lekonomi, och som är LOs chefsekonom.

Då återstår bara för mig att önska trev-
lig läsning, en god helg och ett gott nytt
år.

Första året på Waterford
av Ebba Liepe (WK 2016-17)

Mitt första år på Water-
ford Kamhlaba har varit
väldigt intensivt där jag
har fått lära mig mer om
olika kulturer och männi-

skor. Jag har haft det väldigt roligt men
såklart även jobbigt med hemlängtan
men så är det och jag har haft ett väl-
digt lärorikt år.

Sen förra året har Swaziland haft vat-
tenbrist som har slagit hårt mot befolk-
ningen. När IB-ettorna kom uppmana-
de de oss att använda så lite vatten som
möjligt. På toaletterna är posters upp-
satta som säger ”When it’s yellow let it
mellow when it’s brown flush it down”.
För mig var det svårt i början att för-
stå innebörden av vattenbrist och hur
den påverkar andra personer. Vi skulle
ta så korta duschar så möjligt och vi ha-
de tillfällen där hela skolan skulle tän-
ka på saker vi kunde göra för att mins-
ka konsumtionen av vatten. I slutet av
den andra terminen var vattennivån re-
kordlåg i dammen på skolan där vi har
vår vatten förvaring och då var skolan
tvungen att agera. Vi hade en assembly
med hela skolan där rektorn berättade
om de nya bestämmelserna. Nu fick vi
endast duscha varannan dag i max tre
minuter ståendes i en tunna som sam-
lade upp duschvattnet. Sedan hällde vi
duschvattnet i toaletterna för att åter-

1Se https://urskola.se/Produkter/176659-Lararrummet-Nomi-Cohen-larare-i-kunskapsteori.
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använda vattnet. De låste några toalet-
ter och dag-eleverna var ombedda att
duscha hemma efter idrotten i skolan.
De försökte anpassa matlagningen till
att använda så lite vatten som möjligt.
För mig var denna omställningen jobbig
för det var främmande för mig. Vi elever
på skolan blev väldigt engagerade och
vi peppade varandra med att vara var-
samma.

Varje torsdagsmorgon har vi communi-
ty service där jag och några andra går
en halvtimme upp för ett berg till en
förskola. Vår uppgift är att lära barnen
mer om olika saker. Vårt största mål är
att lära barnen mer engelska. En vec-
ka skulle jag och Maja från Norge lä-
ra barnen om färger så vi tog med må-
larfärg och penslar. Barnen var överför-
tjusta över att måla och det var jättekul
att se. Vi behövde vatten till att doppa
penslarna i så jag frågade deras lärare
om lite vatten. Hon sa att det var okej
så jag följde med ut. De har allt sitt vat-
ten i en stor tank och innan jag kun-
de ta lite vatten så var läraren tvung-
en att låsa upp ett lås på tanken för
att det skulle komma ut. Det var då jag
förstod innebörden av vattenbristen och
att hur hårt det är för folk och hur dyr-
bart vatten är. För mig är det självklart
att kunna dricka ett glas vatten när jag
vill men imånga delar av Swaziland har

de lås på sina vattentankar. Jag kom-
mer alltid ha med mig hur dyrbart vat-
ten är och kommer alltid att uppskatta
det efter mina upplevelser. Nu har det
kommit mer regn och skolan har släppt
restriktionerna men man måste fortfa-
rande vara varsam. Många spekulerar
i att om ett tredje världskrig bryter ut
kommer det vara om vatten.

Trots kulturskillnader, vattenbrist och
många andra små problem är skolan
fantastisk bra. Vi har bra engagerade
lärare, vilka ibland kan upplevas som
hårda för en svenskmen jag lär mig väl-
digt mycket. En sak som jag inte ha-
de förväntat mig är att teater har bli-
vit mitt favoritämne. Vi gjorde en re-
sa till en teater och musik festival som
heter Grahamstown i Sydafrika där vi
fick möjlighet att titta på olika typer av
teatrar och bli inspirerade. På skolan
satte vi upp Shakespeares ”Köpman-
nen i Venedig” där jag spelade Greven
och prinsen av Marockos tjänare. Jag
är även med i skolans rugbylag och vi
tränar varje vecka. Vi var med i en tur-
nering i Botswana där vi fick spela två
matcher. Ganska lite speltid i förhållan-
de till bussresan som var 16 timmar en-
kel resa. Jag ser redan fram emot att
åka hem till Waterford och göra mitt
sista år.
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Rugby vid Waterford Kamhlaba UWC

Rapport från de nordiska national-
kommittéernas möte
av Stella Vallgårda (RCN 2010-12)

I slutet av november
åkte jag, Stella Vall-
gårda, och Imer Baran
(AC 2012-14) från den
svenska kommittén till
Red Cross Nordic Uni-
ted World College för att

delta i ett möte med de andra nordiska
nationalkomittéerna.

Det var ett givande möte, där vi bland
annat diskuterade en kommande enkät
riktad till de nordiska eleverna, med
syfte att öka förståelsen för elevernas
upplevelse av UWC. Självklart är en po-

sitiv upplevelse av UWC oerhört viktigt
för oss i kommittén och vi hoppas att en-
käten kommer ge information som kan
hjälpa oss med såväl uttagningsarbete
som med hur vi bäst kan stötta elever-
na när de befinner sig på skolan.

Vi diskuterade ävenmöjligheten att ele-
ver från Red Cross Nordic som inte har
ekonomisk möjlighet att ta sig hem över
jullovet ska kunna hälsa på hos UWC-
alumni i norden. Mer information om
detta kommer vid ett senare tillfälle.
Utöver mötet träffade vi de svenska ele-
verna. Som alltid var det intressant, och
lite av en nostalgitripp, att höra om livet
på skolan.

Samarbetet med de andra nordiska na-
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tionalkomittéerna är som sagt betydel-
sefullt, och att vi får chansen att mötas
på en UWC-skola ger oss möjlighet att
inte bara knyta kontakter sinsemellan,
men att även få större inblick i skolan
och närmre kontakt med elever och lä-
rare. Något som är viktigt för ett gott
fortsatt samarbete.

Rapport från UWC World Congress
av Ulrika Lundström (RCN 2004-06)

NärUWCkallar till kon-
gress så är ju UWC
Sverige självklart med.
2016 års UWC kongress
hade mer än 650 delta-
gare frånmer än 120 oli-

ka länder och 6 kontinenter.

Svenska nationalkommittén skickade
en delegation bestående av Agnes Ham-
marlund (kommunansvarig) Per Wret-
lind (ordförande) och Ulrika Lundström
(sekreterare och föräldraansvarig) för
att delta och diskutera vart UWC
som rörelse är på väg. Deltog gjorde
även svenska alumner, Ellen Rehnberg
(RCN11) och Anna Qi (UWCUSA06) (vi
ber på förhand om ursäkt om vi ha-
de fler svenska representanter på plats
som vi ej nämner här) och vår alumn
Klara Erikssons (RCN16) pappa Per-
Erik Eriksson, som genom Klaras år på
UWCblivit så engagerad att han ärmed
och startar upp en ny nationalkommitté
i Demokratiska Republiken Kongo!

Under två dagar diskuterades vart
UWC är på väg, hur UWC mår eko-
nomiskt, UWCs mål att expandera –
UWC ISAK blev godkänd som den 17
UWC skolan på internationella styrel-
sens möte dagen efter kongressen – na-
tional kommittéernas roll och fundrai-
sing, samt det pågående flyktinginitia-
tivet, och mycket mer.

Ulrika deltog i möten och diskussioner
om national kommittéernas roll i rö-
relsen och det är tydligt att det finns
en trend och diskussion om att försö-
ka formalisera national kommittéer och
ge dem stöd för administrativa uppgif-
ter, samt att försöka fundraisa mer för
att kunna erbjuda fler stipendier till en
växande rörelse.

Nytt är även etableringen av Commit-
tee for national Committees som består
av representanter från national kom-
mittéerna och ska finnas för att koordi-
nera behov och idéer från national kom-
mittéerna till UWC IO och Internatio-
nella styrelsen. För mer information om
detta se UWCIOs hemsida. Det är nu
klart att norska Elizabeth Sellevold sit-
ter i kommittén och ska representera al-
la de nordiska och baltiska kommittéer-
na.

Per gick för att höra hur den ekono-
miska situationen för UWC ser ut och
klart är att skolorna ska börja återin-
vestera i nationalkommittérna för att
kunna hjälpa nationalkommitter i sin
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fundraising, detta är en väldigt spän-
nande möjlighet som innebär att UWC
Sverige skulle kunna få finansiering för
stora som små organisationutvecklings-
projekt, så kom gärna med förslag till
Per! Klart är även att det ställer höga
ekonomiska krav på alla nya skolor som
ansöker om att bli en UWC-skola.

Agnes gick på en presentation om elev-
hälsa där de följde upp vad som hade
sagts och planerat för under en konfe-
rens på Pearson College med lärare och
rektorer från alla skolor i somras. Klart
är att skolorna ser behovet av ökad elev-
hälsa och aktivt arbetar för att kunna
hjälpa elever.

Som grädde på moset fick vi även möj-
ligheten att lyssna på elevrådsordföran-
den från alla skolor och deras vision av
hur de vill se att UWC utvecklas. Nuva-
rande elever vill se mer hållbara stra-
tegier för miljötänk på skolorna, bättre
kopplingar och nätverkande mellan ge-
nerationer, och för eleverna själva att få
sitta med på möten med internationella
styrelsen och få göra sin röst hörd.

För de som vill följa och tycka till om
UWC och den strategi som nu ska im-
plementeras de närmsta åren kan man
gå in här och läsa: https://uwc.org/

about/strategic-plan och sen tycka
till här: http://www.surveygizmo.com/

s3/3173299/UWC-Strategy-Feedback

Deadline för detta är 31 december 2016.

Längtan tillbaka
av Nomi Cohen (AC 1986-88)

En del av oss lyckas
aldrig frigöra oss från
den fantastiska UWC-
upplevelsen. Vi söker
oss ständigt till situatio-

ner och upplevelser där vi får återupp-
leva delar av den erfarenhet skolorna
en gång erbjöd oss. För en del av oss
blir det arbete i internationella sam-
manhang, för andra att man söker nya
gemenskaper och tillsammans kämpar
för något viktigt och stort, och för åter
andra att ständigt utmana sig själva
genom att våga ta sig an det som andra
tycker verkar vara omöjliga projekt. För
mig blev det kanske inte så storslaget –
och ändå... utan UWC hade mitt liv sett
mycket annorlunda ut.

1986-88 gick jag på Atlantic College.
Från Kristianstads djupa skogar (ja –
det finns faktiskt sådana i Skåne) ham-
nade jag på ett ställe jag knappt trodde
kunde finnas. Ett ställe där mina kom-
pisar faktiskt ville diskutera och samtal
om politik och filosofi och vad det egent-
ligen är att vara människa. Ett ställe
där vi uppmuntrades att vända och vri-
da på allt – att öppet försöka förstå – och
slutligen att helt enkelt bara tycka om
varandra, trots allt.

Tiden efter UWC blev förvirrande. På
colleget var vännerna det viktiga. Och
samtalen mellan oss hade skapat eg-

6

https://uwc.org/about/strategic-plan
https://uwc.org/about/strategic-plan
http://www.surveygizmo.com/s3/3173299/UWC-Strategy-Feedback
http://www.surveygizmo.com/s3/3173299/UWC-Strategy-Feedback


na världar som jag hade lärt mig hitta
i. Det var svårare att hitta rätt i värl-
den utanför. Politiska ungdomsförbund,
kortare arbeten för att tjäna pengar till
resor, volontär på kibbutzer i Israel,
tågluffande, konserter – och så univer-
sitetsstudier i Lund.

Men det var först när jag fick mitt förs-
ta barn, som 22-årig student, som jag
plötsligt visste vad jag ville med mitt
liv. Det är märkligt – men jag kände det
verkligen som ett kall. Jag bara visste
att jag mer än något annat ville bli lä-
rare – gymnasielärare.

Så här i efterhand kan jag se att det nog
var en längtan tillbaka till den idealis-
tiska UWC-tiden som fick sitt uttryck i
denna ”kallelse” – men just då var jag
lyckligt nyfrälst. Och även om jag idag,
efter sju års lärarutbildning och ytterli-
gare 18 år som gymnasielärare i svens-
ka, religion CAS och Theory of Know-
ledge, inte längre är nyfrälst så tror jag
fortfarande att jag faktiskt har ett fan-
tastiskt arbete. Jag hamnade nämligen
som nybakad lärare mycket snart på
gymnasieskolan Katedralskolan i Lund
och var där bl a med om att dra igång
IB-programmet, ett program som delar
så många ideal med UWC. Med själ och
hjärta satte jag där som förste CAS-
koordinator och TOK-lärare igång att
organisera Creativity-Action-Service på
skolan tillsammans med bland annat
Röda Korset i Lund. TOK-lektionerna

förbereddes oändligen för att eleverna
verkligen skulle få pröva på att göra de
tankesaltomortaler och perspektivskif-
ten som ett rörligt intellekt känneteck-
nas av. I svenskundervisningen fick jag
möjlighet att fortsätta diskussionerna
om Fröken Julie och Historietter som
vi aldrig hann bli klara med på colle-
get och på religionskurserna utmana-
des elevernas fördomar om vem ”den
andre” var. Men den som lärde sig mest
var nog – hur klyschigt det än må lå-
ta – jag själv. Och jag måste säga att
det fortfarande är så. Att ständigt um-
gås med unga människor i gymnasieål-
der, att ständigt möta den energi, enve-
tenhet, öppenhet, ångest, nytänkande,
idealism, kritik och empati som finns
hos ungdomar gör att jag aldrig riktigt
behöver lämna colleget. Och möjlighe-
terna att dra igång nya projekt om det
som just då känns viktigt är oändliga
om det så är HBTQ-frågor, arabisk po-
esi eller religionspsykologiska analyser
av scientologin.

Och visst har jag gjort andra saker ock-
så. Jag har spenderat månader med fa-
miljen i Israel, jag har studerat vidare,
undervisat på sommarkurser på Atlan-
tic College, engagerat mig i mina dött-
rarsWaldorfutbildning och min sons tå-
gintresse, blivit utsedd till Sveriges bäs-
ta lärare år 2010 och gjort föreläsnings-
serier om lärande och ledarskap. Ett
par barnböcker och brädspel har jag
och min man också gett ut – nu senast
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Rymdisar – ett jättekul barnspel som
jag passar på att göra reklam för här.
Ändå finns längtan kvar... och kanske
en dag att jag hamnar som lärare på ett
UWC - vem vet?

Historien som inte tog slut
av Ola Pettersson (AC 1990-92)

Jag tänker ofta på mi-
na två UWC-år. Särskilt
på två frågor. Varför vil-
le jag åka och vilken roll
har de spelat i mitt liv?

Den första frågan är lättare att besva-
ra. Jag var nyfiken på andra världar och
andra människor. Och hade antagligen
läst för många böcker om brittiska in-
ternatskolor. Tanken var att bara vara
borta ett år och sedan vända hem. Så
blev det inte. Efter ett år hade jag vant
mig vid gräslig mat, mögliga duschar
och att dela rum med personer med oli-
ka hygienambitioner. Gjorde det någon
skillnad? Jag kan inte ärligt säga att jag
hade gjort väldigt annorlunda livsval
utan UWC. Eller att det i grunden har
förändrat mina värderingar. Det unika
är människorna. Det fåtal jag fortfaran-
de umgås med – de flesta är svenskar.
Så är det nog för många av oss som åter-
vände till Sverige för högskolestudier.

Men kanske i ännu högre grad alla dem
jag inte längre träffar. Han från Paki-
stan och hon från Basingstoke. Killen
(vi var fortfarande barn) från Botswa-
na och tjejen från Kanada. En makalös

mångfald av personligheter, bakgrun-
der, intressen, begåvningar och erfaren-
heter. Och ändå så i grunden lika. Sam-
ma törst efter kunskap, bekräftelse och
kärlek. Den upplevelsen önskar jag var-
je ung människa. För den går inte att
göra ogjord. Och kanske inte heller att
läsa eller resa sig till.

Några minnen har etsat sig fast och
fortsätter att leva. Samtalet under Ku-
waitkriget med killen från Irak. Besö-
ket i rumskamratens föräldrahem i nor-
ra Wales. Prästsonen från Zimbabwe
och hans livsberättelse. Överförfriska-
de nordbor. Triumfer, besvikelser, tap-
pade och inte utforskade förälskelser.
Det fanns väldigt mycket liv i de där
två åren, inser jag när jag skriver. Det
var speciella år, 1990-1992. Järnridån
sveptes bort och Sovjetunionen upplös-
tes. Apartheidpolitiken i Sydafrika av-
skaffades. Det fanns mycket hopp om en
bättre och mer försonlig värld. Men ock-
så ökande spänning och nya konflikter.
Den 15 januari 1991 inleddes Kuwait-
kriget. I juni lämnade Slovenien och
Kroatien (jag delade rum med en slo-
ven) Jugoslavien och de första skotten i
ett mångårigt inbördeskrig avlossades.

Även Sverige förändrades på många
sätt. Sverige ansökte om medlemskap i
EU (eller EG som det hette då). I sep-
tember 1991 tog för första gången ett
högerpopulistiskt och främlingsfientligt
parti plats i Sveriges riksdag. Laser-
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mannen härjade. En djup och långvarig
ekonomisk kris inleddes. Att det var en
brytningstid kände vi väl redan då.Men
på vilket sätt, vet vi kanske först nu. Att
historien inte tog slut – på det kan vi va-
ra helt säkra.

2016 kommer nog också bli ett år att
minnas. Ett kvarts sekel senare har
mycket förändrats. Sverige är medlem
i EU, medan Storbritannien är på väg
bort. Gamla konflikter och spänningar
verkar vara på väg tillbaka, även i vårt

närområde. USA är en supermakt på
reträtt, och en ny världsordning, med
oklara förtecken, tycks vänta.

Idéerna som UWC representerar är
kanske mer aktuella idag än någon-
sin, trots att de formulerades i ett an-
norlunda sammanhang och i en annan
tid. Människor som har framtidstro, in-
ternationell förståelse och en förmåga
att hitta lösningar som gynnar flerta-
let kommer vi behöva många av under
överskådlig tid.
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