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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Det här numret är ett tema-
nummer om skolor i kon-
fliktområden med två myc-
ket läsvärda rapporter, en
från Astrid F Klaar i Her-

cegovina och en från Nora Kettner i Is-
rael. Sällan har jag känt mig så inspire-
rad att fortsätta mitt engagemang som
när jag läste Astrids och Noras texter.
Jag hoppas att du känner likadant.

Tiden är nu inne att stolt presentera
årets UWC-stipendiater från Sverige. I
år skickar vi hela 14 stipendiater, det
största antalet sedan 2004!

Avslutningsvis har jag nöjet att presen-
tera Jonas Moberg (AC 1986-88), chef
för Extractive Industries Transparency
Initiatives internationella sekretariat i
Oslo, som berättar om vad UWC betytt
för honom.

Lediga uppdrag i styrelsen

Vi räknar med en viss förnyelse av
styrelsen i samband med nästa års-
möte. Bland annat har vår ordföran-
de Per Wretlind aviserat att han in-
te ställer upp för en ny mandatpe-
riod. Valberedningens arbete pågår.

Hör gärna av dig till Malin Larsson,
malin.k.larsson@gmail.com, om du har
synpunkter eller själv vill göra en in-
sats!

Årets stipendiater

Red Cross Nordic UWC

Nicolas Barboza, Upplands Väsby
Jordanella Maluka, Norsborg
Celia Morton, Lidingö
Samara Naji, Stockholm
Linnéa Peters, Lund
Anton Strömberg, Bredbyn
Wilma Thyrell, Flyinge
Rasmus Weibull, Ydre

Mahindra UWC of India

Emilia Staaf, Eksjö

UWC Robert Bosch College

Anushka Malik, Sollentuna

UWC USA

Eje Brundin, Uppsala

UWC Mostar

Hanna Bolin, Uppsala
Alva Rödström, Göteborg

Waterford Kamhlaba UWC

Alicia Barker-Åström, Vallentuna

mailto:malin.k.larsson@gmail.com


Första året i Mostar
av Astrid F Klaar (UWCiM 2016-18)

Det första halvåret bestod
av att konstant försöka
hitta sig själv i Mostar.
Medan skolarbetet torna-

de upp sig i stora högar, samlade vi
på oss många vänner och många min-
nen. Skrikandes över vår nyfunna fri-
het stod vi på toppar av ruiner, med
utsikter över hela dalen, eller svettiga,
dansandes på ett dansgolv gjort av last-
pallar till en av alla tusen remixer av
Pursuit of Happiness, medan männi-
skor runt omkring oss hittade livspart-
ners. Vi var lyckliga, det var 35 gra-
der varmt och det fanns inte ett bekym-
mer i världen som kunde orsaka en en-
da orosrynka i våra pannor.

Men sommaren blev drastiskt till vin-
ter och med den rullade tunga moln
fram över bergstopparna. De släppte
ner en störtskur av internal assess-
ments och written assignments över de
huvuden som var dumma nog att sat-
sa på ettårskurser. Såmedan vissa fort-
satte leva sommaridyllen i november,
förvandlades andras svettiga danssteg
till svettiga hjärnor som satt uppe på
fredagskvällarna och febrilt skrev på
uppsatser och läste artiklar ända in på
småtimmarna.

Ruinerna blev till balkonger och frihets-
skriken blev till ångestskrik. Vi slutade
leva på skolans specialitet – pasta och
friterad ost – och började köpa pizza för
tio kronor på vägen hem från skolan och

somnade i tid till middagen. Vi blev till
riktiga studenter.

UWC är, för mig, ingenting utan vän-
nerna. Det är dom som får dig att stan-
na uppe hela natten för att skriva fär-
digt uppsatsen som egentligen skulle in
en vecka sedan. Det är dom som köper
dig burek på vägen hem från festen du
missade för att Melodifestivalen verka-
de vara viktigare just där och då. Det
är dom som du väcker klockan två på
morgonen när du längtar hem och bara
behöver någon att krama (och inte dö-
dar dig för det efteråt). De kanske byts
ut emellanåt, eller finns i ditt liv i peri-
oder, men det viktigaste är att de finns.

Eleverna i Mostar sparar inte på kru-
tet när det gäller att kritisera administ-
rationen. Ingenting är tillräckligt bra
för oss. För lite transparens blir till för
mycket onödig information från admi-
nistrationen. Budgeten blir aldrig bra
enligt eleverna. Vi förtjänar absolut ett
ordmed i laget; vi är ju ändå anledning-
en till varför skolan fortfarande existe-
rar, både ekonomiskt och att skolan ju
finns där för att utbilda oss. Utan oss,
ingen skola. Timtal vi kunde ägnat åt
att lära känna varandra har i stället ta-
gits upp av diskussioner om drogtester
eller sponsorer under årets Assemblys.
Samtidigt som en kan tycka att det är
slöseri med tid, avspeglar det ändå hur
viktigt det är för oss att forma skolan.
Det kan i och för sig vara jobbigt efter vi
gått över tid i en sal proppad med 200
personer och ingen luftkonditionering,
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men samtidigt visar det på hur mycket
vi bryr oss om skolan. Det värmer li-
te i hjärtat att tänka på hur alla är så
passionerade över att det ska gå bra för
UWCiM. Ingen vill skolan illa. Vi vill
verkligen att vi ska kunna klara vårt
mål som de satte upp när UWCiM star-
tade 2006 – att förändra Mostar till det
bättre.

Så här skrev jag i min dagbok i oktober
2016:

”Mostar är en komplicerad
stad, och det har tagit mig
några månader att förstå
det, men nu tror jag att jag
äntligen fattat allvaret sta-
den befinner sig i. Det var in-

te förränminmattelärare pe-
kade ut det som jag borde in-
sett själv, att där de bosniska
flaggorna borde svaja, häng-
er i stället kroatiska flaggor;
längs med fotbollsarenor, ut-
anför polisstationer och som
klotter på hyresrätterna. Jag
befinner mig på pappret i
Bosnien & Hercegovina, men
enligt mina grannar så finns
inte det landet. Vi bor i ett
ingenmansland som tillhör
kroaterna, serberna ochmus-
limerna. De kallas inte ens
bosniaker, det vore som att
erkänna att Bosnien finns,
så de får heta muslimerna i
stället.”

Souvenirshopping i Stari Grad (Gamla Stan) inför hemresan.
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Mitt eget liv har i alla fall förändrats
till det bättre tack vare Mostar. En för-
ändras ju i och för sig ständigt i vilket
fall som helst, men här i Mostar har jag
verkligen fått ett helt nytt perspektiv
på vad ett samhälle egentligen är. Jag
börjar inse vilken lyxvärld jag har växt
upp i. Efter snart ett år här i Mostar
börjar det svenska samhället framstå
som molnstaden Krambjörnarna. Först
nu fattar jag hur enkelt jag har haft det.
Hur lite problem jag har levt mig ige-
nom. Hur lite jag har behövt oroa mig.
Jag är självklart tacksam för det, men
också glad att jag nu är medveten om
detta faktum. En känner sig lite mer
allmänbildad och livskunnig nu bara ef-
ter ett drygt halvår. Och gud vad jag ser
fram emot resten.

Konflikter och hopp i Israel
av Nora Kettner (EMIS 2016-18)

Jag studerar varje person
noggrant runt den stora
lägerelden. Alla sitter tätt
tillsammans, även fast vi

alla svettas av elden. Folk har politis-
ka diskussioner, några försöker lära sig
dansstegen till musiken som spelas, en
israel vänder sig till en palestinier och
frågar ”hur säger du ’eld’ på arabiska,
är det samma som på hebreiska?” Det
är här jag tror mina erfarenheter skil-
jer sig från många andras. För sju må-
nader sen tog jag beslutet att flytta från
Sverige, inte bara till ett nytt land utan
till en del av världen som varken jag el-
ler någon i min närhet visste speciellt
mycket om.

När jag berättar för folk att jag bor i
Mellanöstern möts jag ofta av förvå-
ning, både positiv och negativ. Mellan-
östern är ju något som det talas om på
nyheterna en hel del, något man ofta
förknippar med krig och konflikt. Men
det är inte många som faktiskt vet så
mycket om livet här eller konflikterna
på en djupare nivå.

Jerusalem – Mירושלי – �Y
�
®Ë@

Sen augusti 2016 har jag varit elev
på Eastern Mediterranean Internatio-
nal School (EMIS), belägen utanför Tel
Aviv i Israel. Skolan påminner till stor
del om UWC; det är en IB-utbildning
med elever från runt 40 olika länder.
Det som gör EMIS till en väldigt unik
skola i Mellanöstern men också i värl-
den är att 20 procent av eleverna är från
Palestina och andra närliggande länder
och 20 procent av eleverna är från Isra-
el.

Skolans grundidé är att utbildning kan
användas som ett verktyg för att ska-
pa fred i Mellanöstern, och det märks
verkligen. Under mina första månader
här har jag fått uppleva väldigt mycket.
Jag har bokstavligen varit inblandad i
fredsförhandlingar, jag har mött ung-
domar från Gaza, Västbanken och Is-
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rael som alla när ett hopp om att fred
ska komma till regionen i framtiden,
jag har varit i Jerusalem och mött po-
litiker, fredsarbetare och aktivister och
jag har också givits möjlighet att skapa
mina egna projekt för att driva freds-
processen framåt.

Under bara några få månader har jag
lärt mig mer om kulturer, religioner
och konflikter än vad jag gjort i hela
mitt liv. Nya språk, ny mat, nya socia-
la koder. Det är svårt att vänja sig vid
att skolan börjar på en söndag och slu-
tar på en torsdag. Fredagar är det sab-
batsmiddag och här firar vi Halloween
i mars,1 under kinesiskt nyår måste
vi ha en teceremoni och under Eid al-
Adha får vi sötsaker och det slaktas
lamm.

Solnedgång i Medelhavet på EMIS.

Mat i Mellanöstern.

Mina vyer har vidgats så otroligt, och
det är en fantastisk känsla att i stället
för att läsa i en skolbok eller titta på
nyheterna möta människor och faktiskt
bilda sig egna åsikter om saker och ting.
Skolan är otroligt drivande och ger oss
elever en väldig frihet i vad vi kan gö-
ra för att skapa fred. Varenda en av de
140 elever som jag har runt mig är här
av en anledning och alla har en sådan
otrolig drivkraft som jag aldrig har sett
förut från folk i min ålder samtidigt.

Vi är som en enda stor mångkulturell
familj som tar hand om varandra och
uppskattar varandras åsikter och bak-
grunder. Att flytta till EMIS var nog det
bästa beslutet jag fattat i mitt liv och
jag är så lycklig över att jag har fåttmöj-

1Det Nora syftar på här är purim, en judisk högtid som påminner om Halloween, men också om
Mardi Gras. På purim är det ett religiöst påbud (mitzva) att dricka sig berusad. Reds. anm.
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ligheten att vidga mina perspektiv. Jag
önskar att fler människor hade möjlig-
heten att uppleva världen som jag gör,
för erfarenheterna jag får här är något
som jag kommer bära med mig resten
av livet.

Nora med sina rumskompisar.

Jag sitter där, tillsammans med mina
vänner runt lägerelden och tittar på
medan de andra sjunger och någon spe-
lar gitarr. Vi är alla från olika delar av
världen, med så olika kulturer och kon-
flikter. Folk som hör om EMIS, som hör

om oss, tycker det är otroligt att vi al-
la kan leva tillsammans i fred, att vi
kan vara så bra vänner trots våra olik-
heter. Jag tror att det många glömmer
är att i slutändan är vi alla tonåring-
ar; vi är inte så olika. Vi är inte våra
länders konflikter eller hat, vi ser in-
te varandra som fiender utan som in-
divider och vänner. Jag tror på att ele-
ver från EMIS kommer förändra värl-
den och det är inte bara på grund av att
de är bra ledare eller att de är välutbil-
dade, det är för att vi har lärt oss att se
att det finns folk från den andra sidan
av konflikter som jobbar lika hårt för
fred som vi gör. Vi har lärt oss att sluta
skylla konflikter på personer eller län-
der, utan att försöka se en positiv sida
även i de mest svårlösta problem. Kär-
leken och gemenskapen vi har tillsam-
mans på EMIS är otrolig och jag hoppas
att vi alla kommer lämna EMIS om två
år med en känsla av hopp, hopp som vi
kan sprida.

Flaggor på EMIS.
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Mot en öppnare värld?
av Jonas Moberg (AC 1986-88)

När jag i Kalla Krigets
slutskede gick på Atlan-
tic College minns jag att
vi pratade om UWC som

någonting nästan unikt på det vis det
förde människor samman i en värld
med murar och gränser. Sedan kom en
tid med allt öppnare gränser, hög eko-
nomisk tillväxt och alla möjliga kom-
munikationer som fördes oss samman
allt mer. UWC, sa vi då, var kanske in-
te längre unikt, men även om det fanns
alternativ och medvind, var behoven
fortfarande stora. Sedan arabiska vå-
ren 2011 har trenden mot större öppen-
het och ökad respekt för de mänskli-
ga rättigheterna brutits, vi har fått la-
gar som begränsar enskilda organisa-
tioners möjligheter att verka och de oli-
ka frihetskurvor som Freedom House
tar fram pekar fel. Förre utrikesminis-
tern Hilary Clinton talade om att vi in-
te hade en värld delad i öst och väst, el-
ler nord och syd, utan en värld som kun-
de delas in i öppen eller stängd. Och det
var ändå flera år före Brexit och Trump.
I varje fall jag trodde aldrig att beho-
vet av organisationer som UWC skulle
bli större, och komma att kännas rentav
akut.

Efter Atlantic College läste jag juridik
och statskunskap i Stockholm och Lon-
don, jobbade på UD i sex år innan jag
började ägna mig åt samhällsansvar i
näringslivet, till att försöka förstå och

bistå företag med att främja de mänsk-
liga rättigheterna och hur de bör bi-
dra till kampen mot korruption. Sam-
hällsansvar i näringslivet handlar of-
ta om mötet mellan stater, företagande
och det civila samhället. Det mötet blir
svårt när det handlar om fattiga länder
med svaga stater och stora företag, och
det är ett möte som blir alldeles särskilt
svårt när det handlar om utvinning av
naturtillgångar som olja, gas och mine-
raler i fattiga länder.

Många länder som pumpar olja och gas
eller bryter mineraler blir fattigare, in-
te rikare; de blir mindre stabila och
upplever mindre rättssäkerhet som en
följd av att dessa naturtillgångar expor-
teras till oss som inte längre vill se nå-
gon större utvinning av naturtillgångar
i våra egna länder. Man brukar tala om
en tillgångarnas förbannelse. Det finns
många orsaker till varför denna tragis-
ka utveckling ägt rum i många länder
rika på naturtillgångar; korruption är
en av de viktigare.

För drygt 15 år sedan började ett an-
tal ideella organisationer kräva föränd-
ring. Det ledde till kampanjen Publish
What You Pay som krävde att de sto-
ra bolagen skulle redovisa vad Stat-
oil, ExxonMobil och de andra betala-
de i skatter och royalties. Snart insåg
man att det krävdes en gemensam lös-
ning på ett så svårt problem, och To-
ny Blair, då brittisk premiärminister,
lanserade tanken om Extractive Indu-
stries Transparency Initiative (EITI).
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Idag är EITI är en öppenhetsstandard
implementerad av 51 länder, med stöd
av de stora företagen och många hund-
ra ideella organisationer. Förhoppning-
en är förstås att öppenhet och tydlighet
i hur mycket bolagen betalar i skatter
och royalties ska leda till mindre kor-
ruption, till bättre villkor, till att befolk-
ningen – de som egentligen äger natur-
tillgångarna – har en rimlig chans att
veta vad deras myndigheter får in när
oljan och mineralerna säljs. Sedan ett
år är Fredrik Reinfeldt EITIs ordföran-
de och med mig som chef för den in-
ternationella organisationen är det allt-
så två tunnhåriga svenskar i ledning-
en för detta något märkliga samarbe-
te mellan diktaturer och demokratiska
länder, mellan ibland reaktionära jätte-
företag och vad som ofta är arga ideella
organisationer.

ThomasHahn skrev här för ett år sedan
att även om man aldrig kan veta säkert
var det i varje fall troligt att hans två
år på AC hade påverkat hans yrkesval.
Imitt fall är det nog ganska säkert. Som
hos så många av oss föddes och odlades
ett intresse hos mig för de stora inter-
nationella frågorna på tiden på UWC.
Det ledde till traditionell diplomati på
UD som i sin tur ledde vidare till mo-
dern diplomati på EITI. I mitt fall ledde
det också till familjeval, eftersom min
andraåring Jenny Jenkins och jag gif-
te oss. Eftersom Jennys föräldrar job-
bat på många av skolarna och numera
bor alldeles i närheten av AC har vi fort-
satt nära kontaktmed delar av allas vår

UWC-rörelse. På det viset har jag också
kommit i kontakt med flera olika natio-
nalkommitteer.

Jag är imponerad av det arbete ni i
Kommittén gör. Vi alla som någon gång
i våra liv varit engagerade i Kommittén
vet hur stort arbete som ligger bakom
varje ansökan, varje stipendium. Att
bara hålla verksamheten vid liv kräver
sin insats. Jag har också sett ett par
kommitteer, som den norska här där vi
bor och den i Nederländerna, som har
lyckats ta ytterligare några kliv. Des-
sa kommitteer har bland annat bidra-
git till att etablera egnaUWC-skolor, de
har väsentligt fått upp antalet stipendi-
er de kan erbjuda och har möjlighet att
köpa tjänster för till exempel hantering-
en av ansökningar.

Vi i Sverige borde ju egentligen lyckas
lika bra som de. Som så ofta misstän-
ker jag att det inte finns en enda huvud-
saklig orsak till att de lyckats komma
över någon form av tröskel, där det inte
längre känns tungt att klara av det som
måste göras, utan där mycket går mer
eller mindre på rutin och fokus ligger
på mer ambitiösa projekt. Framför allt
handlar det nog om hur tidigare elever
engagerat sig och hur man lyckats mo-
bilisera eldsjälar. Jag tror inte att kul-
turen med frivilligt arbete och skatte-
systemen är så olika att det förklarar
skillnaderna. I bådeNederländerna och
Norge har dessutom kungahusen ofta
hjälpt till. Vi måste alltså börja med att
bli fler som hjälps åt. Vi borde bli bätt-
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re på att engagera ett brett spektrum
av tidigare elever, där arbetsinsatser av
de som är unga som har mycket tid men
liten erfarenhet kompletteras med dem
som är äldre och som har mindre tid
men mer erfarenhet. Det är lätt för mig
att säga, som inte bor hemma, men jag
lovar att den dag jag gör det så ska jag
hjälpa till så gott jag kan.
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