
Nyhetsbrev juli 2015

Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87), alumnian-
svarig och redaktör för nyhetsbrevet

Jag vill börjamed att tacka
för det förtroende jag och
hela den nya styrelsen fick
vid årsmötet. Nu gäller det
att leva upp till det förtro-

endet. Med det i åtanke har jag försökt
göra en rivstart.

Min första åtgärd som alumniansva-
rig (och webbansvarig) var att återupp-
rätta adressregistret på uwc.se. Syftet
med registret är att vi alumni skall
kunna nå varandra. Om du går till
uwc.se/registreramig så kan du enkelt
och smidigt registrera dina uppgifter (i
första hand din epostadress). Alterna-
tivt kan du uppdatera dina uppgifter
om du redan registrerat dig tidigare.

När du har blivit godkänd som använ-
dare så kan du komma åt en adresslis-
ta som du dessutom kan skräddarsy ef-
ter egna behov. Du kan också uppdate-
ra dina uppgifter så att de hela tiden är
aktuella. Hittills har 120 personer regi-
strerat sig. Tillsvidare är tillgången till
adresslistan gratis.

En viktig sak i sammanhanget är att
dina uppgifter aldrig kommer att läm-
nas ut till utomstående. Någon sådan
garanti finns varken på Facebook eller
LinkedIn. Det är därför vi hyr eget ser-
verutrymme där allas uppgifter förva-
ras säkert och lösenordsskyddat.

Min andra åtgärd är det du ser just nu
– att höja ambitionsnivån på nyhetsbre-
vet. Det är ju inte så att jag siktar på att
vinna pris för årets kulturtidskrift, men
jag hoppas att nyhetsbrevet skall vara
upplysande och läsvärt.

I det här numret kan du läsa en in-
tervju med Anna Koblanck, WK 1989-
91. Anna var fram till häromåret
DN:s Afrikakorresponent och är nume-
ra kommunikationsansvarig på IFC,
Världsbankens kommersiella gren.
På fritiden bloggar hon om mat på
http://www.africanbite.com. I intervjun
berättar Anna om vad hon har gjort ef-
ter Waterford.

Missa inte heller Ulrika Lundströms
(RCN 2004-06) rapport från årsmötet,
som i år ägde rum utanför Strängnäs. I
det här numret kan du också läsa hen-
nes och Malin Larssons rapport från
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UWC European Regional Meeting.

Jag vill också passa på att flagga för att
jag har börjat rekrytera skolkorrespon-
denter för nyhetsbrevet. Det händer he-
la tiden saker ute på skolorna som vi
alumni kan vara intresserade av. Var-
helst vi har en stipendiat skall vi ha en
korrespondent till nyhetsbrevet, det är
minmålsättning. Håll ögonen öppna för
direktrapporter från skolorna i framti-
da nyhetsbrev!

Min tredje åtgärd som alumniansvarig
är att sondera möjligheterna att dra
igång en ny alumnistipendiekampanj.
Många av erminns säkert vår första och
hittills enda alumnistipendiat, Jane Le-
ong (AW 2009-11). Hon bidrar till den
här upplagan av nyhetsbrevet med sin
historia. Jag hoppas att hennes exem-
pel skall inspirera oss att ta nya tag och
visa att vi tror på idén om uttagning
enbart på meriter och inte föräldrarnas
betalningsförmåga, och är beredd att vi-
sa det i handling och inte bara i ord.

Samtidigt gör vi det i så fall möjligt
att öka den svenska närvaron på UWC-
skolor runt om i världen. Vi har förstås
ett särskilt ansvar för att stödja Red
Cross Nordic UWC, men den svenska
närvaron där är redan säkrad genom
de nordiska staternas bidrag. Däremot
är det i stor utsträckning på oss alum-
ni det hänger om det skall finnas svens-
kar också på andra UWC-skolor än Red
Cross Nordic UWC.

Övrig fundraising går trögt även om
Anna Almqvist gör ett stenhårt jobb.
En trend som vi kanske måste leva
med är att företag är återhållsamma
med bidrag till välgörande ändamål.
Utöver kommuner och föräldrar så är
Ax:son Johnsons stiftelse vår viktigas-
te och enda verkligt trogna bidragsgiva-
re. När det gäller den offentliga sektorn
så kämpar vi med en märklig anomali i
lagen om skolpeng. En UWC-stipendiat
har inte rätt till kommunal skolpeng ef-
tersom samtliga skolor händelsevis rå-
kar ligga utanför Sveriges gränser. Fle-
ra kommuner, men långt ifrån alla, är
ändå generösa och beviljar skolpeng i
ett eller i några fall två år. Statens stöd
(om vi bortser från UD:s bidrag direkt
till RCNUWC) inskränker sig till ett in-
ackorderingstillägg som skall täckamat
och husrummen inte kostnader för själ-
va undervisningen. Några föräldrar bi-
drar också.

Med de ekonomiska ramar som vi haft
de senaste 10 åren ungefär så räcker
pengarna inte till för att konskevent ha
svensk närvaro vid mer än en ett litet
fåtal UWC-skolor. Under läsåret 2015-
16, som är ett ovanligt bra år med da-
gens mått mätt, kommer vi att ha ele-
ver vid Red Cross Nordic UWC, Atlantic
College, Pearson College, UWCUSA, Li
Po ChunUWC iHongKong, UWCCosta
Rica och Waterford Kamhlaba UWC of
Southern Africa. Förutom på RCNUWC
så har vi dock bara enstaka elever.
Expempelvis Noemi Liebe på Pearson
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College (2014-16) hade ingen svensk
andraåring och får ingen svensk första-
åring på PC. Vi har helt enkelt ing-
en kontinuitet annat än på RCNUWC.
Dessutom har vi för närvarande ingen
svensk elev på UWC of the Adriatic i
Italien eller på Mahindra i Indien. Inte
heller har vi någon närvaro på de nya-
re skolorna i Bosnien, Holland, Armeni-
en eller Tyskland. Ett alumnistipendi-
um fyller alltså ett mycket stort behov.

Ett definitivt beslut om ifall vi skall dra
igång en ny alumnistipendiekampanj
kommer att fattas av styrelsen i sep-
tember. Skriv gärna till mig på alum-
ni@uwc.se och säg vad du tycker om
idén om ett nytt alumnistipendium. Be-
rätta gärna också om du vill vara med
och driva kampanjen och vad du i så
fall kan tänka dig att hjälpa till med.
Enmöjlighet är exempelvis att ordna en
fundraising-bankett för samtliga alum-
ni i Sverige, i så fall i höst eller i vinter.
Hör gärna av dig om du kan tänka dig
att vara med och organisera en sådan
sak.

Min fjärde åtgärd som styrelseledamot
blir att se till att vi får ett online-system
för stipendieansökningar. I bästa fall
kommer det att bli klart lagom till näs-
ta uttagningsomgång 2016, alltså i no-
vember 2015. Förhoppningen är att det
skall underlätta rejält för oss som skall
granska ansökningarna. Just nu följer
vi två parallella spår: dels tittar vi på
om vi kan modifiera det finländska sy-

stemet (som även Danmark använder),
dels har vi inlett ett samarbete med
mjukvarubyrån Ingenium Web i Kroa-
tien.

Med det önskar jag trevlig läsning och
en fortsatt trevlig sommar.

UWC Sveriges utpost i Johannes-
burg
En epostintervju med Anna Koblanck
(WK 1989-91)

PK: Vad gjorde du direkt efter Water-
ford? Jag vill minnas att du var i Sveri-
ge ett tag och till och med var engagerad
i Kommittén samtidigt som jag?

AK: Eftersom skolåret på Waterford
startar i januari och slutar i decem-
ber var jag hemma i Sverige ett halv-
år innan jag började läsa PPE (Phi-
lospohy, Politics and Economics) i Ox-
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ford. Jag jobbade på ett gruppboende
för förståndshandikappade vuxna, och
var också engagerad i svenska national-
kommittén och deltog bland annat i ut-
tagningarna av nya UWC:are. Det var
väldigt roligt att vara med i national-
kommitten ett tag och lära känna and-
ra ex-studenter, särskilt som jag var en-
sam svensk UWC:are på WK.

PK: I något skede var du ekonomijour-
nalist, stämmer det?

AK: Efter studier i Oxford, ett år som
engelsklärare i Kina, och det korta jour-
nalistprogrammet på Stockholms Uni-
versitet inledde jag min karriär inom
journalistiken som reporter på en eng-
elsk nyhetsbyrå för finansnyheter, AFX
News. Siktet var hela tiden inställt på
att bli utrikeskorrespondent, och allra
helst korrespondent i Afrika – till stor
del därför att jag var så frustrerad över
den okunskap om Afrika och skeva upp-
fattning om livet på kontinenten som
jag mötte när jag kom hem efter Water-
ford. Att starta karriären som ekonomi-
reporter var dock en bra igång till yr-
ket. Det här var under dotcom-boomens
dagar, och det fanns ett skriande behov
av finansjournalister, särskilt kvinnliga
sådana eftersom vi var så få. Jag hade
väldigt få kontakter i journalistvärlden
i början, så ekonomijournalistiken blev
en inkörsport. Efter ett drygt år på AFX
News fick jag jobb på (dåvarande) Fi-
nanstidningen för att skriva om svensk
och utländsk makro-ekonomi, och där-

efter fick jag jobb på DN som ekonomi-
reporter med ansvar för att bevaka in-
ternationell ekonomi – ett jobb som in-
nebar mycket utrikesrapportering och
öppnade för arbetet som Afrikakorre-
spondent.

PK: Vad kom först, Dagens Nyheter eller
Johannesburg? Åkte du dit på uppdrag
av DN eller flyttade du dit först? I så fall
hur och varför?

AK: Jag flyttade till Johannesburg som
Afrikakorrespondent för DN, med upp-
drag att bevaka Afrika söder om Sa-
hara. Ett par år dessförinnan hade jag
dock tagit tjänstledigt i perioder för att
resa till Botswana för att skriva en
bok om hivepidemin i Afrika utifrån en
drabbad kvinnas perspektiv. Den idén
föddes ur en frustration över hur li-
te engagemang och förståelse det fanns
för hivepidemin i Sverige, ett ointres-
se som jag delvis tror berodde på att
epidemins konsekvenser nästan uteslu-
tande beskrevs i siffror och aldrig ur
en enskild människas perspektiv. Min
önskan om att berätta närmare om epi-
demin och situationen för de drabbade
hängde mycket ihop med mina egna er-
farenheter på Waterford, vilket jag ock-
så beskrev i förordet till boken (Några
Dagar Till, Ordfront Förlag 2004). Det
kändes som det lika gärna kunde ha
varit jag som drabbats som den unga
kvinna i Selebi-Phikwe jag levde till-
sammansmed till och från under en tre-
månadersperiod för att samla material
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till boken.

PK: Hade du nån nytta av UWC-
kontakter i ditt arbete som DN-
korrespondent?

AK: Ja, absolut. När jag flyttade till
Johannesburg som korrespondent de-
lade jag under de första två åren lä-
genhet med en gammal klasskamrat
från Waterford och hamnade på så sätt
med en gång i den sydafrikanska var-
dagen. Många korrespondenter upple-
ver det annars svårt att få kontakt
med vardagslivet i de länder dit de flyt-
tar, och det är ofta en utmaning att
ta sig in under ytan på de samhällen
de bevakar. Inför Nelson Mandelas 90-
årsfirande fick jag också lätt en inter-
vju med hans sonson Mandla Mande-
la i hembyn Mvezo eftersom jag kän-
de Mandla från Waterford, där han var
elev i de lägre klasserna när jag läste
till min IB. Waterford är en sådan li-
ten skola att alla känner alla, även om
man inte går i samma klass. Vid ett par
tillfällen rapporterade jag också för DN
från Swaziland, och bodde då på Water-
ford hos min bildlärare som fortfarande
är kvar. Det känns alltid som att kom-
ma hem när jag kommer till Waterford!

PK: Tror du att UWC-erfarenheten på-
verkade dig i ditt korrespondentarbete
och i så fall hur?

AK: Definitivt. Framförallt tror jag att
jag hade väldigt stor nytta av att hamed
mig en normal bild av Afrika från Wa-

terford, snarare än den exotiska bild av
kontinenten som många utländska be-
sökare, även korrespondenter, ofta har.
Åren på Waterford lärde mig verkligen
att alla människor är lika, och har sam-
ma drömmar, ambitioner och rädslor,
var vi än bor. Däremot skiljer sig of-
ta omständigheterna och möjligheterna
åt, och det är viktigt att vi är tydliga
med att det är omständigheterna vi be-
skriver när vi rapporterar om konflikter
och andra kriser. Jag tyckte alltid det
varmer intressant att fånga och rappor-
tera om likheterna mellan människor i
Afrika och människor i Sverige, och det
var säkert en konsekvens avmina två år
på Swaziland och den irritation jag kän-
de när jag kom hem igen och vänner och
andra verkade se det som att jag varit
på en annan planet i två år. Åren påWa-
terford gav mig också ett självförtroen-
de och en trygghet i främmande miljöer
och inför främmande kulturer och män-
niskor som säkert varit till stor nytta
i journalistiken. Jag hade också under
studietiden tacklats med frågor som ra-
sism, normer och kulturellt tolknings-
företräde på en nära och personlig ni-
vå, vilket gav mig en väldigt god grund
för fortsatta funderingar och värdering-
ar kring detta i livet.

PK: I vilken mån har du bevarat banden
till Sverige under åren i Sydafrika? Har
det känts viktigt att göra det?

AK: När jag jobbade för DN hade jag
daglig kontaktmed redaktionen i Stock-
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holm, följde nyhetsflödet och debatten
hemma i Sverige noga, och skrev på
svenska – så då var banden hem väldigt
naturliga och starka. Sedan jag slutade
jobba för DN 2010 har jag inte längre li-
ka nära kontakt med det svenska sam-
hället, även om jag fortfarande ofta lä-
ser DN på nätet. Jag har fortsatt nära
kontakt med familj och vänner förstås,
och brukar resa hem en gång om året.
Sedan min lillayster Mimmi (RCNUWC
1996-98) flyttade till Berlin nyligen, blir
besöken i Sverige lite kortare för att jag
också skall hinna vara en stund i Ber-
lin. Annars är det ju fantastiskt hur lätt
det är att hålla kontakten idag via so-
ciala medier, Skype och annat. När jag
gick på Waterford pratade jag med mi-
na föräldrar i telefon en gång varannan
vecka eller så. Det fanns bara en tele-
fon för oss alla i IB, efterfrågan var stor
och ledningarna dåliga. Den swaziska
postgången gick definitivt inte att lita
på heller!

PK: Nu har du bytt jobb och till och med
yrke. Hur gick det till och hur funderade
du kring det?

AK: Jag jobbade som Afrikakorrespon-
dent i sex år, älskade uppgiften och tyck-
te att varje dag på jobbet kändes som en
ynnest. Man upplever dock väldigt myc-
ket som journalist, särskilt när man be-
vakar en kontinent som Afrika. Emel-
lanåt hoppade jag från den ena krishär-
den till den andra, och med många nära
möten med människor som farit enormt

illa och som kämpade under fruktans-
värda omständigheter. Jag intervjua-
de en kvinna som hette Rebecca i öst-
ra Kongo, vars erfarenheter av kriget
och våldet mot kvinnor nästan var för
hemska för att ens kunna skriva om i
tidningen. I västra Kenya såg jag hö-
gar av brända och sönderhuggna lik av
människor som mördats av sina gran-
nar under det våld som följde på valet
2007/2008. Jag såg barn dö av undernä-
ring och sjukdom i Sudan. Mycket an-
nat av det jag såg och fick ta del av var
förstås roligt och inspirerande, som de
talangfulla unga killar jag träffade i El-
fenbenskusten som drömmer om att bli
fotbollsproffs i Europa eller de lärare i
Sydafrika som undervisar sina elever i
självkänsla för att motarbeta hivsmitta,
men i det långa loppet var det hemsk-
heterna som sjönk in djupast. Till slut
var jag ledsen och trött långt i själen och
insåg att jag var tvungen att ta en re-
jäl paus. Jag läste till en magisterexa-
men i skönlitterärt skrivande på Wits-
universitetet (University of the Witwa-
tersrand, red. anm.) i två år och anda-
des ut. När det var dags att börja job-
ba igen kände jag att jag inte kunde
gå tillbaka till journalistiken. Istället
had jag tur som snubblade på ett jobb
som kommunikatör på IFC, den del av
Världsbanken som stödjer den privata
sektorn i utvecklingsländer. Ett skäl till
att jag fick upp ögonen för jobbet är fak-
tiskt att min nuvarande chef också har
gått på Waterford, och vi hade träffats
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som snabbast på en reunion i Swazi-
land i början av 2000-talet. Det har vi-
sat sig att vi är flera stycken på avdel-
ningen från Waterford, och det finns ett
par andra på kontoret som är före detta
UWC:are från andra skolor. Jag saknar
ibland journalistiken, men trivs också
jättebra med mitt nya jobb. Det har va-
rit en rejäl utmaning att byta yrke mitt
i livet och att börja om som mer eller
mindre nykomling i en annan bransch,
men det har också varit väldigt givande
att upptäcka att de kunskaper och fär-
digheter man skaffar sig i ett yrke också
är ytterst användbara och eftertraktade
i ett annat.

PK: Du saknar journalistiken, säger du.
Har du övergivit den helt?

AK: Nej, det kan man nog inte sä-
ga. Min berättarlust har jag kvar,
och den tar sig numera uttryck in
en blogg om afrikansk mat och mat-
lagning som jag driver på fritiden
(http://www.africanbite.com). Jag job-
bar också på en kokbok om Afrika, ba-
serad på mina resor pa kontinenten.

PK: Efter Waterford, har du lärt känna
några nya mänskor som gått där eller
på något annat UWC? Finns det någon
UWC-anda som man känner igen hos
såna personer?

AK: I Johannesburg finns det ganska
gott om ex-studenter från Waterford,
och jag umgås både med gamla vänner
från min tid och andra WK:are som jag

träffat senare i livet. Som sagt har jag
flera kollegor från Waterford på jobbet
till exempel, och det finns definitivt en
självklar gemenskap oss emellan. Jag
har också träffat andra UWC:are i Jo-
hannesburg som sysslar med helt andra
saker, och även där är kontakten väldigt
lätt och omedelbar. Jag tror verkligen
det finns något grundläggande gemen-
samt i UWC-upplevelsen som gör det
väldigt lätt att umgås och arbeta till-
sammans även långt senare.

Rapport från årsmötet
av Ulrika Lundström (RCN 2004-06)
och Malin Larsson (RCN 2003-05)

Under en av årets
första riktiga som-
mardagar äg-
de årets UWC-
sommarträff rum.
Med runt 30 del-
tagare, vilket är
en av de mest väl-
besökta träffar vi
har haft på länge,
skedde sommar-

träffen under helgen 13-14 juni utanför
Stockholm.

Helgen började med lunch och samling
där vi gratulerade både alla nyuttag-
na elever och de nybakade studenterna.
Spridningen på deltagarna var stormed
årskullar från 80-talet och framåt. Efter
att alla var mätta fick de nya den årliga
uppgiften att komma påmiddagsunder-
hållning varpå årsmötet började för de
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övriga deltagarna.

Under årsmötet valdes bland annat en
ny styrelse med Marie som fortsatt ord-
förande och hela fyra nya ledamöter val-
des in! 18 röstberättigade medlemmar
deltog på mötet och styrelsen har nu ut-
ökats från nio personer till tio, allt för
att kunna utveckla SvenskaKommittén
för UWC. Läs mer om innehållet från
årsmötet i årsmötesprotokollet.

Efter årsmötet kom Helena Sångeland
(AC 1978-80) som är chef för Utrikes-
departementets Asien och Oceanien en-
het och tillika UWC-alumn från Atlan-
tic College. Som en del av ett försök från
styrelsen att skapa ett starkt alumn-
nätverk och att koppla ihop olika gene-
rationer av UWC har vi på årsträffen
börjat med ”inspirationstal” av UWC-
alumner. Helena valde att berätta om
varför hon sökte till UWC, hennes upp-
levelse av sin tid på Atlantic (inklusi-
ve roliga anekdoter som de flesta kun-
de relatera till) och om vilken väg hon
har gått efter UWC. Hon betonade vik-
ten av att det är okej att inte veta vad en

vill göra men att försöka behålla de en-
gagemang en har under UWC-tiden på
något vis och att även om studier är vik-
tiga så är upplevelsen under UWC det
viktigaste. Tack Helena!

Eftermiddagen fylldes med bad och till-
fälle för alla att lära känna varand-
ra bättre. De ny-uttagna hade så klart
många frågor till nuvarande och gamla
elever men även nyfikenhet mellan ele-
ver från olika skolor och vad som skiljer
skolorna åt diskuterades.

Efter middag var det dags för de nyut-
tagnas kvällsunderhållning vilket be-
stod av en frågesport för samtliga del-
tagare om de ny-uttagnas liv och erfa-
renheter! Vi fick lära känna de nya ele-
verna väl och det var hård kamp mellan
lagen om vem som skulle vinna och få
flest rätt! Kvällen avslutades med mer
mingel och häng till sent på kvällen. Da-
gen efter åts det frukost, städades in-
nan årets sommarträff avslutades med
kramkalas.

Vi i styrelsen ser redan fram emot att
försöka toppa detta nästa år!
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Deltagarna i 2015 års sommarträff.

Från Göteborg till Hong Kong via
New Mexico och New Jersey
av Jane (Pui Yan) Leong (AW 2009-11)

Det är med en beståen-
de känsla av förundran
som jag tänker på det
faktum att det är and-
ra människors generosi-
tet som gett mig såda-
na fantastiska möjlighe-

ter att utforska min potential. Jag är
väldigt tacksam för det alumnistipendi-
um jag fick 2009 och de möjligheter det
gav mig har på ett avgörande sätt for-
mat den jag är idag. När jag gav mig

ut på min stora resa för sex år sedan så
var jag förstås förväntansfull, men ock-
så nervös för att åka hemifrån, för att
hamna i en ny miljö, och orolig för hur
det skulle fungera med ett nytt skolsy-
stem. Men det gick ju bra: med starkt
stöd från från mina lärare, mentorer
och skolkamrater lyckades jag få max-
imala 45 poäng i IB-examen. Nu har
jag dessutom just gått ut från Prince-
ton där jag lyckades bli invald i samtli-
ga av de tre prestigefyllda akademiska
sällskapenΦBK (humaniora), TBΠ (tek-
nik) och ΣΞ (naturvetenskap). (Med-
lemskap ges till studenter som gjort sär-
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skilt framstående insatser i respektive
ämnesområde.) Allt detta hade jag ald-
rig kunnat uppnå på egen hand. Min in-
ternationella resa och de berikande er-
farenheterna från UWC och Princeton,

som började med mitt alumnistipendi-
um, har gett mig goda förutsättningar
och en stor lust att finna min egen väg
och att förändra världen i positiv rikt-
ning.

Jane Leong i Princeton med sitt examensarbete.

Vid Princeton var min huvudinriktning
operationsanalys och finansiell teknik
(ett multidisciplinärt ämne som använ-
der metoder från tillämpad matematik,
finansiell ekonomi och datavetenskap)
men jag passade också på att läsa kur-
ser i kinesisk historia och kultur. På så
vis kunde jag kombinera mitt intresse
för matematik och ekonomi med en för-
djupad förståelse av det kinesiska sam-
hället och dess snabba förändring. Un-
der Princeton-tiden tillbringade jag en

sommar i Kina som en del av program-
met ”Princeton i Beijing” och läste en
två månaders intensivkurs för studen-
ter med kinesiska som hemspråk. De
följande två somrarna jobbade jag i fi-
nansbranschen på Wall Street i New
York där jag fick praktisk erfarenhet
av och en förstklassig introduktion till
finansmarknadens fascinerande värld.
Det man snabbt upptäcker är att fi-
nansbranschen är fullständigt interna-
tionell, att den förändras blixtsnabbt i
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takt med aktuella händelser och att den
aldrig upphör att bjuda på nya utma-
ningar. Mitt mål nu är att fortsätta lä-
ra mig ännu mer om finansiella mark-
nader och jag känner mig mycket entu-
siastisk inför min kommande flytt till
Hong Kong. I augusti skall jag nämli-
gen flytta dit både för att lära mig mer
om finansbranschen och för att lära mig
mer om Östasien, en region som ju väx-
er i global betydelse och vars rika kul-
turarv är en viktig del av min egen bak-
grund. Det är med en bestående käns-
la av förundran som jag tänker på det
faktum att det är andra människors ge-
nerositet som gett mig sådana fantas-
tiska möjligheter att utforska min po-
tential. Jag är otroligt tacksam för det
alumnistipendium jag fick 2009, för det
har givit mig möjligheter som på ett
avgörande sätt format den jag är idag.
När jag gav mig ut på min stora re-
sa för sex år sedan så var jag förstås
taggad, men också nervös för att åka
hemifrån, för att hamna i en ny mil-
jö, och orolig för hur det skulle funge-
ramed ett nytt skolsystem.Men det gick
ju bra: med starkt stöd från från mina
lärare, mentorer och skolkamrater lyc-
kades jag få maximala 45 poäng i IB-
examen. Nu har jag dessutom just gått
ut från Princeton där jag lyckades bli
invald i samtliga av de tre prestigefyll-
da akademiska sällskapen ΦBK (huma-
niora), TBΠ (teknik) och ΣΞ (naturve-
tenskap). (Medlemskap ges till studen-
ter som gjort särskilt framstående in-

satser i respektive ämnesområde.) Allt
detta hade jag aldrig kunnat uppnå på
egen hand. Min internationella resa och
de berikande erfarenheterna från UWC
och Princeton, som började med mitt
alumnistipendium, har gett mig goda
förutsättningar och en stor lust att fin-
na min egen väg och att förändra värl-
den i positiv riktning. Vid Princeton var
min huvudinriktning operationsanalys
och finansiell teknik (Operations Rese-
arch & Financial Engineering – ett mul-
tidisciplinärt ämne som använder me-
toder från tillämpad matematik, finan-
siell ekonomi och datavetenskap) men
jag passade också på att läsa kurser i
kinesisk historia och kultur. På så vis
kunde jag kombinera mitt intresse för
matematik och ekonomi med en fördju-
pad förståelse av det kinesiska samhäl-
let och dess snabba förändring. Under
Princeton-tiden tillbringade jag en som-
mar i Kina som en del av program-
met ”Princeton i Beijing” och läste en
två månaders intensivkurs för studen-
ter med kinesiska som hemspråk. De
följande två somrarna jobbade jag i fi-
nansbranschen på Wall Street i New
York där jag fick praktisk erfarenhet
av och en förstklassig introduktion till
finansmarknadens fascinerande värld.
Det man snabbt upptäcker är att fi-
nansbranschen är fullständigt interna-
tionell, att den förändras blixtsnabbt i
takt med aktuella händelser och att den
aldrig upphör att bjuda på nya utma-
ningar. Mitt mål nu är att fortsätta lära
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mig ännu mer om finansiella markna-
der och jag kännermigmycket entusias-
tisk inför min kommande flytt till Hong
Kong. I augusti skall jag nämligen flyt-
ta dit både för att lära mig mer om fi-
nansbranschen och för att lära mig mer
om Östasien, en region som ju växer i
global betydelse och vars rika kulturarv
är en viktig del av min egen bakgrund.

Rapport från UWC European Regi-
onal Meeting
av Ulrika Lundström (RCN 2004-
06)

I ett soligt Portugal
hölls årets UWC
European regional
meeting. Under tre
dagar samlades re-
presentanter från

huvudkontoret i London, alla skolor,
samt mer än 35 nationalkommittéer.

På dagordningen stod diskussioner och
paneler om det nya ansökningssyste-
met, hur nationalkommittéer är repre-
senterade hos UWC, vart UWC är på
väg samt hur vi ska säkra att UWC för-
blir en rörelse som främjar mångfald.

Den nya verkställande direktören för
UWC, Jens Waltermann, sa i en pre-
sentation att UWC idag, är viktigare
än någonsin förut. När UWC grunda-
des var det för att bygga en bro mellan
öst och väst blocken under kalla kriget
och för att skapa större förståelse för
varandra. Dagens många och skiftan-
de makt-grupper som använder religion

som rättfärdigande för deras handling-
ar har gjort behovet och möjligheten för
UWC att påverka större än någonsin ti-
digare.

Stella och Ulrika i Cascais, Portugal.

Jens sa även att det som skiljer UWC
är inte antalet nationaliteter på skolan
eller en utbildning som arbetar för fred
och förståelse utan det är nationalkom-
mittéerna. Han sa, något som upprepa-
des av både rektorer och övrig personal
på UWC, att det som gör UWC unikt
är att det är nationalkommittéerna som
väljer ut eleverna. Att det varje år finns
alumni och frivilliga som arbetar för att
välja nya elever för att delta i en rörelse
som de tror på.

Även om det fortfarande finns mycket
inom UWC som behöver förbättras och
samordnas så var stämningen under
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helgen konstruktiv, positiv, och fram-
förallt engagerad. Alla var där för att
försöka göra UWC bättre och träffen
avslutades med trötta men ändå nöjda
deltagare.

Svenska Kommittén anser att de här
träffarna är av extra stor betydelse för
att vi inte skall glömma att vi är del av
något större och att få en chans att lära
av varandra.
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