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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Vi behöver dig som beta-
lande medlem!

UWCSveriges intäkter är i
princip knutna till stipen-
diater. Våra främsta in-

täktskällor är kommuner som ibland
medger medflyttning av skolpeng, CSN
som betalar ut inackorderingstillägg
och föräldrar som ger frivilliga bidrag.
Pengarna från Ax:son Johnsons stif-
telse har som syfte att stödja utbild-
ning, ingenting annat.

Det innebär att de enda intäktskällor
vi har som är knutna till administra-
tiva omkostnader är medlemsavgifter
och ansökningavgifter. Vi är därför
tvungna att ha ganska små omkostnad-
er vilket vi uppnår genom att nästan al-
la uppgifter utförs ideellt.

Ändå går det förstås inte att pressa ner
de administrativa kostnaderna till noll.
Att vi på senare år haft väldigt få beta-
lande medlemmar är därför ett mycket
allvarligt problem. På kort sikt kan vi ta
pengar ur stipendiefonden för att finan-
siera omkostnader. Men så kan vi inte
rimligen fortsätta!

Därför sätter vi nu igång en medlems-

drajv. Du kan bli medlem på två nivåer.
På grundnivå, som kostar 200 kronor
per år, får du rösträtt på årsmötet och
ett gott samvete.

På premiumnivå, som kostar 400 kro-
nor, får du dessutom en prima jutekasse
med UWC Sveriges logga på. Den är ett
praktiskt, slitstarkt och miljövänligt al-
ternativ till plastkassar. Dessutom har
den greppvänliga handtag i bomull.

För att bli medlem är det bara att betala
in ett lämpligt belopp till Kommitténs
bankgiro 656-8752 och dessutom skic-
ka ett mejl till alumni@uwc.se. Se ock-
så http://uwc.se/alumni/ för alternativa
betalningssätt.

mailto:alumni@uwc.se
http://uwc.se/alumni/


Deltidsjobb som medlemsvärvare

Alla alumni nås inte av det här ny-
hetsbrevet. Några har inte registrerat
sig ännu på http://uwc.se. Andra är
sällan eller aldrig inne på Facebook.
Dem måste vi nå för att få fler be-
talande medlemmar! Lyckligtvis står
vi inte rådlösa. Peter Kuylenstierna,
Erik Bolmstrand och Jens Galatius
(samtliga RCN 2002-04) har nämligen
tagit ett lovvärt initiativ. De har lovat
att under en period finansiera ett del-
tidsjobb som går ut på att söka upp
alumni och försöka övertyga dem om
att betala medlemsavgift. Nu gäller det
bara att hitta någon utåtriktad och en-
ergisk person som kan ta på sig up-
pdraget. Personen i fråga skall vara
alumna eller alumnus och helst bosatt
i Malmö/Lund. Om du är intresserad,
eller har tips om någon som kan vara
det, så hör av dig till Peter på pe-
terkuylenstierna@gmail.com.

Stipendieansökan online

Den 1 november öppnar vi för an-
sökningar om stipendier till UWC för
läsåren 2016-18. Samtidigt lanserar
vi det nya online-ansökningssystemet.
Systemet har utvecklats i samarbete
med Ingenium Web i Kroatien och har
kostat cirka 40000 kronor. Naturligtvis
är det inteminst denna satsning somnu
behöver finansiering i form av medlem-
savgifter.

För den som haft minsta lilla in-
blandning i uttagningsprocessen är det
förstås klart att det gamla systemet, där
varje sökande skickade in flera doku-
ment per epost, var oerhört arbetskrä-

vande för oss att hantera.

Det skall vara roligt att engagera sig
i UWC Sverige, och i synnerhet i ut-
tagningsprocessen! Nu blir det mycket
lättare för oss som är engagerade att
läsa och granska ansökningarna. Det
gäller både styrelsens ledamöter och al-
la som är med vid första intervjun. Det
kommer också att bli möjligt att en-
gagera alumni som inte har möjlighet
att fysiskt närvara vid första intervjun
men som ändå kan ha värdefulla syn-
punkter.

Behovet av ett nytt system för att be-
handla ansökningar skall också ses i
ljuset av att antalet ansökningar stig-
it kraftigt. Vår informationsansvariga,
Linnea van Wagenen (RCN 2001-03),
revolutionerade förra året vår informa-
tionsspridning bland annat med hjälp
av annonser i sociala media. Resultatet
blev en fördubbling av antalet sökande.
Den utvecklingen vill vi ju skall fortsät-
ta så att vi kan skicka så bra stipendi-
ater så möjligt. Vi får inte hindras i den
strävan av att själva hanteringen av an-
sökningar blir för omständlig och tidsö-
dande.

En stor fördel med systemet är dessu-
tom att vi kommer att ha full ägan-
derätt till det. Vi kan därför redigera
det efter våra egna behov. Vi kan också
dela med oss av det till andra national-
kommittéer. (Dock krävs förstås Ingeni-
um Webs samtycke om vi vill ta betalt
för detta.)
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Du behövs på första intervjun!

Linn Sarac (uttagningsansvarig) och
Stella Vallgårda efterlyser alumni
som kan hjälpa till att intervjua i Stock-
holm, Lund och Göteborg, samt någon
som kan tänka sig att ta ett övergri-
pande ansvar för första intervjuomgån-
gen. Vi letar också efter lokaler i Göte-
borg och Stockholm. Varje lokal skall
ha minst fem rulm och ett rum där det
finns plats för 15 personer att samlas
samtidigt. Kontor, förskolor och vård-

centraler har fungerat bra tidigare. Om
du vill hjälpa till eller kan ordna med
kontor, så skriv till ansokan@uwc.se
eller till stella.vallgarda@gmail.com.

Styrelsens kickoff

Den 5 september träffades styrelsen för
att sparka igång det nya verksamhet-
såret. Där dryftades en lång rad frågor.
Den som är intresserad – och medlem i
UWC Sverige – kan skriva till sekreter-
are@uwc.se och be att få ta del av
styrelseprotokollet.

Styrelsen samlad till kickoff. Från vänster Camilla Bakklund, Stella Vallgårda,
Ulrika Lundström, Per Wretlind, Marie Jürisoo, Anna Almqvist och Linn Sarac.

Oktobernumrets feature

Avslutningsvis vill jag nu uttrycka min
stolthet och glädje över att Johan Nor-
berg (AC 1985-87) tagit sig tid att för

vårt nyhetsbrev berätta om hur han
blev soldat i fredens tjänst. Det återstår
bara för mig att önska trevlig läsning
och en fortsatt trevlig höst. Nästa num-
mer kommer i december.
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Att slåss för fred
av Johan Norberg (AC 1985-87)

Varje gång jag tar
på mig min fäl-
tuniform tänker
jag på mina år
på Atlantic Col-
lege. UWC hyllar
ideal om interna-
tionell förståelse,
respekt för andra
människors liv
och värderingar

och samhällstjänst. Vi skulle genom att
utbilda och engagera oss i samhället
bidra till en bättre värld. Krig var den
absoluta motsatsen. Många var pacifis-
ter. Frågan om UWC-elever skulle göra
vägra göra militärtjänst debatterades i
allmänhet, men i synnerhet på ett Col-
legeMeeting där argumenten ekade och
känslorna svallade. Med det i minnet
fortsätter jag än idag att ställa frågan:
Är det förenligt med UWC-idealen att,
som jag själv gjort, ägna fem år åt mil-
itär verksamhet som i förlängningen
kan handla om systematisk förstörelse
och i värsta fall att döda? Ja, det är det.

1987 gick jag ut från Atlantic Col-
lege och 1988 ryckte jag in på Upp-
lands Regemente i Enköping som mili-
tärtolk i ryska och signalspanare. Jag
utbildade mig även till reservofficer.
Tanken om att delta i fredsinsatser
fanns redan då. Båda mina föräldrar
hade tjänstgjort som läkare i den sven-
ska FN-bataljonen på Cypern i mitten
av 1970-talet. På 80-talet hade Sverige
en bataljon i FNs insats i Libanon.
När kollegor som tjänstgjort i Libanon
berättade om insatsen tog jag fasta
på flera saker. Insatsen bidrog till att
försöka upprätthålla fred. Miljön var
multinationell. Det var viktigt att försö-
ka förstå hur både lokalbefolkning och
FN-soldater från andra länder tänkte
och kände. Kort sagt, det var jätte-
spännande för en drygt 20-årig f d
UWC:are i grönkläder. Men Sveriges in-
sats i Libanon sökte logistikpersonal,
inte militärtolkar i ryska. Krigen efter
Jugoslaviens och Sovjetunionens sön-
derfall ändrade detta. Till Libanon kom
jag ändå långt senare.
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Johan Norberg i Libanon.

”Krigen med Israel har förstört mitt hus flera gånger. Men jag hoppas ändå att vi kan
leva med israelerna.” Mannen (till höger om den lilla flickan på bilden) bodde nära
en väg som det ofta blev strid om i de olika krigen mellan Israel och olika grupper i
Libanon. Jag [Johan] undrade för mig själv om jag hade varit lika storsint i samma
situation.

Våren 1994 kom ett telefonsamtal. ”Du
kan ryska. Vill du åka som tolk i
nästa svenska FN-bataljon i Bosnien?”
Jo, visst, det kunde jag. Men jag
kunde inte bosniska.” Inga problem.
Du får gå en kurs i sex veckor på
Försvarets Tolkskola i Uppsala.” Den
första oktober 1994 kom jag till Tuzla
i nordöstra Bosnien för sex månaders
tjänstgöring som tolk och chef för
den svensk-danska bataljonens cirka
20 lokalanställda tolkar. Bosnienkriget
pågick för fullt. Sommaren efter att
jag kommit hem inträffade massakern
i Srebrenica. Hösten 1995 påbörjades
omvärldens ingripande mot serbiska

styrkor i Bosnien. Under amerikansk
ledning framförhandlades senare ett el-
dupphör inom ramen för det så kallade
Daytonavtalet.

Sedan följde ytterligare tre militära
utlandstjänstgöringar i olika fredsin-
satser genom åren. 1996 tillbringade
jag sex månader som militärobser-
vatör för FN mission för att överva-
ka eldupphöravtalet mellan Georgien
och den ryskstödda utbrytarrepubliken
Abchasien. Som tolk åt styrkans mil-
itäre chef, en svensk general, fick jag
åka runt hela operationsområdet och
tolka vid möten med allt från ministrar
i Tbilisi till folk på gatan.
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Tio år senare var jag åter Bosnien.
Efter krigsslutet 1995 och många års
NATO-ledda fredsinsatser hade EU
tagit ledartröjan för fredsinsatsen i
Bosnien. Den stora skillnaden var att
det inte längre var krig. Men Dayton-
avtalets politiska delar, att alla före
detta stridande parter i praktiken har
veto, gör det omöjligt för Bosnien att
utvecklas vidare som land. Som stab-
sofficer i styrkehögkvarteret fick jag
god överblick över läget i Bosnien, men
inte samma direkta kontakt med hän-
delser som jag hade när jag var i Tu-
zla under kriget. 2007 kom jag slut-
ligen till Libanon för ett år som mil-
itärobservatör i FNs, och världens, älds-
ta fredsinsats, UNTSO (United Nations
Truce Supervision Organization) som
inleddes 1948 med Folke Bernadotte
som förste chef. I korthet har styrkan
till uppgift att övervaka eldupphöravtal
mellan staten Israel och dess arabiska
grannar och har utvecklatsmed de olika
konflikterna i regionen. Efter ett halvår
i södra Libanon följde ett halvår på de
av Israel ockuperade Golanhöjderna.

Så, major Norberg, f d Atlantic Col-
lege, hur blev det då med det där att
förstå hur andra tänker och känner?
Åren i fredsinsatser lärde mig myck-
et om dessa länder, men, ironiskt nog,
även mycket om mig själv som sven-
sk. Kommer man från Sverige har man
ett antal blinda fläckar vad avser att
förstå människor i konfliktzoner, och
mina militära erfarenheter har hjälpt
mig att åtminstone i någon mån fylla
de fläckarnamed innehåll. I denmenin-
gen har min tid som soldat på ett per-

sonligt plan varit en naturlig fortsät-
tning på Atlantic College. Frågan om
huruvida militär verksamhet är etiskt
försvarbar överhuvudtaget, i synnerhet
med utgångspunkt i UWCs ideal, har
ändå gått och gnagt ända sedan vårt
College Meeting 1986. Men idag har jag
ett bestämt svar. De kunskaper och er-
farenheter jag inhämtat sedan tiden på
Atlantic College har styrkt mig i den
uppfattning jag med tvivlande ungdom-
lig osäkerhet hävdade redan då, nämli-
gen att militär styrka ibland är alldeles
nödvändig för att göra verklighet av de
paroller om mänsklig värdighet, frihet
och trygghet som vi alla, inteminst våra
pacifistiska vänner, hyllar.

Då, under andra halvan av 1980-talet,
diskuterades frågor om krig och fred
mot bakgrund av kalla krigets kap-
prustning och hotet om ett förödande
kärnvapenkrig. Nu är det kalla kriget
slut, men frågor om krig, fred och säk-
erhet kvarstår. De gångna 30 åren har
sett fruktansvärda lidanden i exem-
pelvis Kongo, Rwanda samt, närmare
Sverige, på Balkan och i Kaukasus och
Centralasien och i Mellanöstern. I våra
dagar härjar ISIS i Syrien och Irak och
Rysslands krig mot Ukraina utmanar
Europas säkerhetsordning.

Krigets alla drivkrafter finns kvar.
Vid beslutet att gå i krig väger ett
lands ledare för- och nackdelar. Ju bät-
tre försvar motståndaren har, desto
större och dyrare militär insats krävs.
Avskräckning fungerar. Ett land har
därför både anledning och rätt att byg-
ga förmågor för att försvara sigmot väp-
nade angrepp. Militära styrkor kan ock-
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så användas i fredsinsatser, det vill sä-
ga interventioner i väpnade konflikter,
antingen mellan eller inom stater.

Många människor i krigszoner saknar
rätt till liv, frihet och personlig säkerhet
enligt FNs allmänna deklaration om
de mänskliga rättigheterna.1 Stridande
parter struntar ofta i förmaningar av
överjagskaraktär. Men de förstår mil-
itär makt. Ibland behövs soldater för
att direkt kunna försvara mänskliga
rättigheter. Har man inte det är möj-
ligheterna att göra annat än beklaga sig
mycket mindre.

Men en sådan militärmakt måste stå
under tydlig civil demokratisk styrning.
Den lilla svenska flaggan på uniformen
är för mig en symbol för att Försvars-
makten agerar på uppdrag av det sven-
ska folket genom de folkvalda i Riks-
dagen och regeringens styrning. Att en
militär insats harmandat från FNs säk-
erhetsråd är centralt för svensk del.

De som drabbats av krigets fasor kan
hjälpas på många sätt. FNs tidigare
generalsekreterare Dag Hammarskiöld
har tillskrivits den ofta citerade sen-
tensen ”Peacekeeping is not a job for a
soldier, but soldiers are the only ones
that can do it.” Han lär ha lagt till

”But they can not do it alone”. Krig
har politiska orsaker. Fredsbyggande
kräver alltid politiska lösningar för att
kunna påbörjas. Militära fredsinsatser
kan bidra till att skapa försättningar för
en politisk lösning, men är inte en lös-
ning i sig.

På individnivå behövs allt från human-
itär insatser till hjälp att återfinna livs-
glädje och värdighet. Underskatta inte
betydelsen av clowner som får barn i fly-
ktingläger att skratta, kanske för förs-
ta gången på länge. Eller organisatio-
nen Kvinna till Kvinna som skickade
smink till kvinnor i krigets Bosnien. Att
få göra sig vacker hjälpte att en stund
få slippa se krigets vidrigt fula ansik-
te i spegeln. Inte heller idag räcker det
med det som i säkerhetspolitiska sam-
manhang brukar kallas ”hård” säkerhet
för att trygga de värden vi håller högt.
Inte ens i vårt eget land.

I Sverige har vi som bekant i extrem
grad övergivit den religiösa gemen-
skapen, och den välfärdsstat som har
gett oss ekonomisk trygghet har sam-
tidigt gjort oss mindre beroende av
familjen. Där någonstans har det upp-
stått ett tomrum och det ärmånga i vårt
land som saknar en känsla av mening
och sammanhang.

1FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 3.
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Hjältemodig borgmästare i Libanon.

”Ge fan i de här!” Minskyddsinstruktören på FN-basen i Naqoura pekade på bilden
med mannen som höll de små granaterna som israeliska flygvapnet spritts ut med
yttäckande bomber i kriget i södra Libanon 2006. Instruktören förtydligade: ”Att göra
så här är galenskap! Om ni hittar de små granaterna med band på marken - röra
dem inte. De kan explodera. De är livsfarliga.” Vi nyanlända FN-observatörer tittade
på bilden, lyssnade noga och nickade. Det stämde med allt man tidigare lärt sig om
minor och ammunition som inte detonerat. Inte röra. Vilken idiot, han på bilden! Men
så var det inte.

Ett par månader senare träffade jag just den mannen. Han var borgmästare i en
liten by. Han visade samma bild. Jag frågade om det inte var farligt. ”Jo”, förklarade
han, ”det är klart att det är. Men vad skulle jag göra?” Alla i byn hade tidigare flytt
undan striderna och var på väg tillbaka. Borgmästaren hade åkt i förväg. De andra,
inklusive alla barn, skulle komma några dagar senare. Det fanns massor med små
granater spridda i byn. Barn är nyfikna och brukar plocka upp saker. Det fanns ingen
som kunde röja minorna på ett säkert sätt (vilket tar lång tid). ”Så jag och några
andra var tvungna att plocka upp dem själva.” Vilken hjälte!

Våra äldre blir någorlunda väl omhän-
dertagna i den gemensamt finansierade
vården och omsorgen. Men är det nå-
gon som lyssnar på deras erfarenheter?
I Sverige dyrkar vi i stället idén om
ständig ungdom och de gamla betrak-
tas som en börda. Ja, Sverige är på
många sätt annorlunda än andra län-
der. Nästan överallt annars, även i våra
närmaste grannländer, finns påtagliga

och levande minnen av krig och därmed
förknippade kollektiva trauman,medan
Sverige har haft fred i mer än 200 år.
Den erfarenheten, eller kanske bristen
på erfarenhet, påverkar oss förstås i
vårt förhållande till kriser ute i världen.
Det ligger i vår tradition att i möjligaste
mån undvikamilitära engagemang. Det
hindrade oss i och för sig inte från att
skicka stridande trupp till Afghanistan
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från 2002 eller från att delta i Oper-
ation Unified Protector i Libyen 2011.
Men vår specialitet har ju snarare varit
på den ”mjuka” sidan. Några har med
illa dold självgodhet kallat oss för en
moralisk stormakt.

En grund för den självbeskrivningen,
om den nu har någon fast grund, är
att vi på ett officiellt plan är generösa
och öppna för människor som flyr från
krig och förtyck. Under lång tid har vi
tagit emot flyktingar i mycket större
utsträckning än andra jämförbara län-
der, och den politiken stöds av en stor
folkmajoritet. Det har vi all anledning
att vara stolta över. Vad som är mer
bekymmersamt är att rädslan och fient-
ligheten inför det okända nu griper
kring sig både i de breda folklagren och
i delar av etablissemanget. Och på ett
personligt plan är väl många svenskar
lika tillknäppta och kyliga som vårt ryk-

te säger. De som kommer utifrån har
ofta väldigt svårt att komma oss in på
livet. Är det vår starka välfärdsstat och
vår brist på kollektiva minnen av krig
och ofärd som gör att vi glömmer att
vi behöver varandra? Jag vet inte, men
det jag vet är att det är i de trasigaste
och fattigaste hem jag besökt som gäst-
friheten och den genuina välmenande
nyfikenheten på främlingar har varit
som störst. I den nu pågående flykt-
ingkrisens spår kan vi inte längre blun-
da för att våra medmänniskor behöver
hjälp. Och en rad initiativ på senare tid
visar ändå att de allra flesta svenska
hjärtan sitter på rätt ställe. Det inger
hopp. Om Sverige är en moralisk stor-
makt låter jag vara osagt, men jag hop-
pas och tror att vi skall fortsätta att
efter måttet av vår förmåga bidra till
både hård och till mjuk säkerhet. Där
kan UWC-are vara med, med hedern
och idealen i behåll.
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