Nyhetsbrev december 2015
Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)
Den 14-15 november åkte
jag, Ulrika Lundström och
Per Wretlind till Flekke för
att delta i de nordiska nationalkommittéernas årliga möte och för att träffa
våra stipendiater. För min egen del var
det mitt första besök på RCNUWC. Jag
åkte dit för att lära och lyssna men också för att ladda batterierna inför det
fortsatta kommittéarbetet. Till vardags
kan man tänka som Karl-Bertil Jonsson, att ”en väl utförd uppgift ger en
inre tillfredsställelse och är den grund
varpå samhället vilar”. Men ibland vill
man veta om det man gör verkligen har
något vettigt syfte. Och då åker man till
en UWC-skola för att med egna sinnen
uppleva att skolorna visserligen är olika
och att en del har hänt över tiden men
att kärnan är densamma och att den är
värd att kämpa för. För att ännu en generation stipendiater skall kunna få äta
mat av tvivelaktig kvalitet i en ögonbedövande vacker miljö och samtidigt upptäcka varandra, sig själva och världen.
Tre saker stod ut från min synpunkt.

Rektorn, Richard ”Larry” Lamont som
med sin betoning på ”pastoral care”,
alltså att eleverna får det vuxenstöd de
behöver för att fungera och behålla sin
mentala hälsa i en på många sätt extrem miljö, gjorde ett mycket övertygande och modernt intryck. Representanterna från de övriga nationalkommittéerna, inte minst den mycket driftige och
erfarne Torkel Olrik. Men framför allt
våra svenska stipendiater som höll andan uppe i novembermörkret och fanan
högt genom sina insatser i den show
som avslutade den temadag med fokus
på Europa som vältajmat nog sammanföll med vårt besök. Den litet lätt oslipade men enorma talang som de visade
upp räckte för att golva de flesta.
Det slog mig efter showen och efter samtal med några av våra stipendiater att
de faktiskt inte bara bidrar till en fantastisk skolmiljö, utan att de är värdiga
representanter för Sverige. Den tanken
hade varit motbjudande för mig som 17åring. Jag gjorde inga anspråk på att representera mitt land på den tiden och
gör det inte nu heller. Vad jag menar är
definitivt inte att de är några sändebud
som har ett uppdrag eller en plikt att
uppträda på ett särskilt svenskt sätt.

som är bäst lämpade att rapportera om
läget är förstås eleverna själva. Och för
att få ett större underlag så är det bra
om vi utnyttjar det nordiska samarbete
som ändå redan fungerar så bra.

Vad jag menar är ungefär tvärtom. Precis som mitt andra hemland Canada
är en salig blandning av allt möjligt,
och inte minst av ”mongrels, mutts and
mischlings” om man så vill, så har mitt
första hemland Sverige också blivit det,
eller, rättare sagt, blivit det ännu mera. Det är det nya Sverige som inte alls
är väsensskilt från min barndoms Sverige, men som ändå är ett land som är så
mycket lättare att känna sig hemma i,
ett land som jag inte längre känner ens
något i-landsmässigt behov att fly från,
och som jag är så stolt över att människor flyr till. Det är det landet som
våra stipendiater representerar helt enkelt genom att vara sig själva.

För det andra har vi beslutat nominera
Elizabeth Sellevold (AC 1988-90), UWC
Norges leder, som nordisk representant
i det nya forum för representation av nationalkommittéerna i UWC International. Som Torkel energiskt framhöll, så
är ingen av oss helt nöjda med det inflytande som nationalkommittéerna har i
International Board. Men det lilla inflytande som vi ändå har gäller det att
koncentrera i en spjutspets, och det är
den rollen vi nu hoppas att Elizabeth
skall kunna spela.

UWC Danmarks formand Torkel Olrik
(AC 1979-81)

Ulrika Lundström och Per Wretlind

Kom det då några konkreta beslut ur
vårt möte med nationalkommittérna.
Ja, två stycken. För det första skall
vi lansera en ny gemensam enkät för
att följa upp hur våra nyutexaminerade elever har upplevt sin tid på respektive skola. En central uppgift för
oss nationalkommittéer är ju nämligen
kvalitetskontroll av skolorna, och de

Årets stipendieansökningar
I år har 110 stycken registrerat sig på
vårt nya system http://ansokan.uwc.se
för att söka stipendium. I skrivande
stund har 44 sökande skickat in sin ansökan – knappt tre timmar innan ansökningstiden går ut.
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några detaljer ännu – ni som är nyfikna får hålla er till marsnumret. Till
dess önskar jag alla läsare en god jul,
där vi inte skall glömma att julen har
förkristna rötter och därför passar utmärkt även i ett mångkulturellt samhälle, och ett gott nytt år.

Nya stipendiemedel på gång
Avslutningsvis en cliffhanger. UWC
Sverige befinner sig just nu i överläggningar om samarbete med en stiftelse som visat intresse för att för första
gången finansiera stipendier för svenska UWC-elever. Jag kan inte avslöja

Svensktalande stipendiater från Sverige, Finland och Åland. Från vänster: Klara
Eriksson, Anna Andersson, Arian Eshtehardian, Karina Bjerregaard, Erik Åberg,
Arkus Fredriksson, Veronika Konopka, Amanda Björkman, Amanda Aarnio, Niko
Sisopha, Teo Kettunen och Linnea Moritz.
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ra stökiga, pubertala tonårstjejer. Livet
i början var galet. Vi fick ett schema
första kvällen, med text så liten att det
knappt gick att läsa. Vi hade inte mer
än 20 minuter fritid de första 2 veckorna, och folk började bli frustrerade och
utmattade snabbt, redan innan skolan
hade börjat. Då åkte vi på camp.

Rapport från Wales
av Embla Gunnarsdottir (AC 2015-17)
Atlantic College —
hela världen samlad i mitten av ingenstans
På Google ser Atlantic College (AC) ut
som ett verkligt Hogwarts, och det var
precis vad jag förväntade mig. Men när
man har suttit på en buss full med människor man inte känner i fyra timmar,
när det är kolsvart ute och man inte har
en blekaste aning om var man är eller
vad som kommer att hända när bussen
till slut stannar, då är det hela inte fullt
så glamoröst längre.

De sa åt oss att packa varma kläder
och baddräkter i en stor plastpåse, och
så bar det iväg. Efter en lång bussresa
var vi framme, mitt ute i ingenstans på
den walesiska västkusten. Framför oss
var tre dagar med kustvandringar, surfing, hopp från enormt höga klippor och
kalla smörgåsar. Att vara under så extrema förutsättningar med människor
man inte känner bara tvingar en att lita
på varandra. Alla sena kvällar med livshistorier, alla klapplekar på matborden
och alla kramar för att hålla sig varm
gjorde att vi hittade varandra, och utan
camp vet jag inte hur vi hade överlevt
utmaningarna som väntade oss när vi
kom tillbaka till skolan.

Då jag kliver av bussen är klockan 11
på kvällen, och jag möts av ett hav med
galningar som skriker och sjunger och
bankar på stekpannor. Jag säger mitt
namn och var jag kommer ifrån och stiger av bussen. Mitt i vimlet kommer mina två svenska andra-åringar fram till
mig. De säger ”Hej, jag heter Adam” och
”Hej, jag är Lucas” och min första tanke
är ”Gud, de är båda stockholmare!”1

Livet här är hektiskt, vi fick snart veta
hur vardagen på AC ser ut. Lektionerna är ordnade i koder (codes) då mina
engelska lektioner till exempel är kod Y
osv. Vi har utegångsförbud 22.15 varje
kväll förutom fredag och lördag då det
är 23.15. Detta var speciellt svårt i början då man ville prata med nära och kära på kvällen och det inte fanns någonstans att prata, för på AC är dom sparsamma med wifi (jag antar att de vill

AC har ett slutet campus som består
av sju hus, Pentti Kouri, Morgannwg,
Powys, Gwynned, Whitaker, Tice och
Sunley. Mitt hus är Morgannwg vilket
är det äldsta huset, det enda orörda originalet sedan skolan byggdes 1962. I
mitt rum har vi två icke fungerande element, englasfönster, två eluttag och fy1

Lucas Wallenberg och Adam Böcker. Redaktörens anmärkning.
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tänder ljusen 11.10 för att vi ska hinna
tillbaka till våra respektive hus innan
utegångsförbudet. Detta fenomen kallas ”sosh”. Den största skillnaden från
vad jag förväntade mig var ändå människorna. Jag förväntade mig en grupp
med tonåringar som var intelligenta,
ansvarstagande och förnuftiga, och till
mesta del, om man jämför med genomsnittliga tonåringar är vi nog det, men
när jag kom hit förstod jag att visst är
vi allt det, men vi är också unga och
dumma som alla ungdomar i vår ålder.
I slutändan vet vi ändå varför vi är här,
och vi blir påminda om det varje dag, av
personal och personerna runt omkring
oss. På Atlantic College lär man sig om
livet, om förhållanden, om världen, om
krig och konflikter, om fred och hållbarhet, om stöld och generositet, om kärlek
och hat, men mest av allt lär man sig om
sig själv.

att vi ska vara lite sociala?) och papper,
man betalar för att skriva ut papper vilket gör att allt sköts via email.
Det första man lär sig av att vara på AC
är att alla älskar att prata, säger man
något till en person vet 350 personer dagen efter, därför är det så svårt att upprätthålla ett förhållande här. Det finns
också ett talesätt som en nära vän till
mig sa, att ”Ett år på boarding school,
är lika mycket som sju år ute i verkliga livet”, och när jag hörde det insåg jag
hur bra det stämmer! Allting rör sig så
otroligt fort att det är galet att tänka att
vi bara har varit här i tre månader, och
jag har redan fått vänner för livet, mycket mer än vad jag hade hemma i Sverige.
Men allt är inte frid och fröjd. I huset
är det stölder, mest pengar men jag är
lyckligt lottad så jag har bara fått jordnötter och jordnötssmör stulet från mig.
Detta händer inte i alla hus, men av
någon anledning är Morgannwg värst
drabbat vad det gäller stölder. En viktig livsläxa som alla lärde sig väldigt tidigt är att bor man på AC är livet enklare om man är bra på foosball, då det
finns ett spel som heter ”house rules”
där man spelar foosball och förloraren
måste springa naken runt huset som
straff, och detta är något som händer ofta...

Rapport från Costa Rica
av Karolina Lagercrantz
2014-16)

(UWCCR

För tillfället är det
South American week
på skolan, vilket innebär att de latinamerikanska studenterna förbereder aktiviteter, så som föreläsningar, shower eller middagar med
syfte att sprida sitt kulturarv med oss
andra. Exempelvis, denna morgon blev
vi uppdragna ur sängen klockan tre av
en grupp latinamerikaner och tvinga-

På fredag och lördag är det party, kl
22.30 på kvällen samlas alla i gymmet
och dansar loss till dåligt dj:ad dansmusik tills nattvakterna kommer och
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des att se på medan de rotade igenom
våra rum.

Vad UWC betytt för mig och min yrkeskarriär
av Tomas Kåberger (AC 1979-81)

Senare under dagen hade vi diskussioner tillsammans där det framgick att
det var en simulation av terrorn många
civila i Latin America fick utstå under sina repressiva politiska ledare. De
generella elevgruppen upplevde att det
var mycket intressant samt lärorikt,
dock ser många troligen mer framemot
den uppkommande fredagen då vi kommer att ha en salsa dansfest än att bli
väckta mitt i natten.

När redaktören
påminner om att
jag lovat skriva
om vad UWC betytt för min karriär sitter jag på
ett hotell i Kina.
En sen kväll för
ca fem år sedan
satt jag med några kollegor i baren
på ett annat hotell i Beijing. Vi hade
just avslutat ett möte i en av kinesiska regeringens många rådgivargrupper. Vår grupp arbetade med en Låg-kol
industrialiserings-strategi för Kina". Vi
var bara en handfull som inte var kineser. Med ett par års arbete bakom
oss och några glas kinesiskt rödvin i
kroppen upptäckte vi plötsligt att tre av
oss gått på UWC. De andra var Bernice
Lee, som var exakt tio år yngre än jag
och gått på AC och jobbade år Chatham
House, och Mattia Romani som gått på
Adriatic och nu jobbade från London
med klimatfrågor.

Vi kommer under året även fira European Week och Asian Week utefter samma typ av struktur. Utöver detta jobbar
alla andra åringarna för fullt med allt
som skall in för IB, men många (nästintill hela skolan) planerar att åka till en
strand i Costa Rica som kallas Dominical för att tillbringa ett fyra dagars skollov, vilket vi ser mycket fram emot!
Decembernumrets feature
Avslutningsvis vill jag nu uttrycka min
stolthet och glädje över att Tomas Kåberger tagit sig tid att skriva för det här
numret av nyhetsbrevet. Tomas behöver egentligen ingen introduktion, men
låt mig ändå för säkerhets skull nämna
att han under sin karriär haft många
tunga uppdrag på miljö- och energiområdet. Bland mycket annat var han
2008-2011 generaldirektör för Energimyndigheten.

Det var knappast en slump att UWC bidrog med en så stor andel av medlemmarna i gruppen. Det var ett av de tillfällen i livet när man inser att UWC har
betytt något för vad man gör i livet.
Kanske var det så att detta uppdrag var
viktigt och svårt och därför roligt för
oss som lärt oss gilla utmaningar. Det
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och erfarenhet att utan tvekan gå in i
de nya internationella samarbeten som
blev möjliga.

var inte direkt betalt, och kanske därför
lockade service-andan från UWC. Men
för att hamna där måste man också fått
tillräckliga meriter för att erbjudas möjligheten att vara med, och ekonomisk
och professionell position att kunna ta
den.

Bara de äldre av oss kan förstå hur omvälvande det som hände var. När jag
satt på en bar i Beijing och såg svenska landslaget spela mot Nordkoreanskorna visste jag att jag 20 år år tidigare skulle sagt att den kombinationen
var omöjlig. När jag några år tidigare på en gata i Budapest och diskuterade akademisk frihet med en vitrysk,
en kazakstansk och två brittiska professorer, visste jag att detta hade varit lika omöjligt att för mig att förutse. Bara UWC hade tidigt burit idén att
vi faktiskt skulle kunna samarbeta globalt för att lösa gemensamma problem.

Det är bara att konstatera att vi som
fick stipendier att ta del av den erfarenhet UWC gav har mycket att vara tacksamma för.
För oss som gick på UWC för mer än
25 år sedan var privilegiet kanske större än idag. På 1970-talet var UWC en
ovanlig internationell erfarenhet. Då
hade ingen hört talas om något annat
ställe där amerikanska, sovjetiska och
kinesiska studenter gick på samma skola – som dessutom var ett internat!

Men den intellektuella skolningen var
också värdefull. Jag förstod först efteråt
vilka värdefulla relationer man hade
med lärare som man kunde umgås med
både i klassrum, och då man var aktiv i sin service eller annat. Många av
oss minns Ivar Lund-Mathiesen som en
hård intellektuell slipsten. Minnet av
John Devonshire sken klart när man
läste kvantfysik även om han stod över
IB-examens förenklingar.

Upplösningen på det kalla kriget var
ett drama. Det handlade om att upplösa järnridån utan att rädslan skulle
utlösa kärnvapenkrig. Andra halvan av
1980-talet var spännande för dem som
såg katastrofriskerna och var engagerade i att desarmera detta kärnvapenhot.
Här stötte man också på många med
UWC bakgrund i de många organisationer som samarbetade över gränserna.

Men viktigast för mig blev ändå det experimentellt tvärvetenskapliga ämnet
Environmental Studies. Den ambition
och förmåga den kursen gav i att kombinera naturvetenskap, ekonomi och sociala vetenskaper har jag återanvänt
många gånger i livet – både i min
akademiaska karriär och i kommersiel-

När Östeuropa så öppnades och Kina
samtidigt accelererade sin ekonomiska
öppning mot omvärlden, då blev globalisering en allmän beskrivning av världen. För oss som gått på ett UWC började världen likna vår utopiska skolerfarenhet. Vi hade både självsäkerhet
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la och politiska sammanhang. Liksom
med UWCs förmåga att ge oss studenter i flygande start in i globaliseringen,
var denna kurs enastående förutseende
och gjorde många av oss välförberedda
för den väg hanteringen av energi- och
miljöfrågor skulle ta i världen.

tillsammans med Henrik Lundberg
kring internationell bioenergiutveckling. Henrik gick 10 år före mig på AC.
Få har gjort mer än Henrik för att minska beroendet av fossila bränslen i Sverige. Snabbt såg han också möjligheterna
till internationella samarbeten.

Också här har jag också stött på vänner
från AC senare i livet som jobbar med
just dessa frågor som professorer, statstjänstemän eller inom företag. Bland
annat i en kinesisk rådgivargrupp, men
också på svenska universitet, departement och företag.

De senaste åren har jag jobbat mycket i
Asien. Jag slutade som generaldirektör
på Energimyndigheten 2011. De svenska energimålen för år 2020 var nådda
eller förutsågs nådda inom något år. Att
organisera stagnation i nästan 10 år var
inte intressant, och sedan kom ena gammal japansk vän – en som inte gått på
UWC – och erbjöd mig att jobba i Japan
med att få fart på förnybar energi där
så man skulle slippa fler Fukushimaliknande reaktorhaverier utan att öka
fossil-användningen.

Som doktorand på Chalmers bildade
jag tillsammans med bl a Johan Åshuvud som gått på Pearson College och
var doktorand på Handelshögskolan en
tvärvetenskaplig grupp av doktorander
som träffades på kvällarna i en källare
i Stockholm för att diskutera hur man
skulle få ihop ekologi och ekonomi. Vår
kvällsseminarier började efter ett tag
locka professorer att komma som åhörare. Tyvärr dödades Johan i en bilolycka,
och gruppen upplöstes. Men den efterlämnade en antologi, skriven till Johan,
som sålt bra och fortfarande citeras flitigt.

Svårt och viktigt och därför roligt, sade jag om det erbjudandet och tackade
omedelbart ja. Av familjeskäl blev det
ett uppdrag på kvartstid.
Man lär sig inte att förstå Japan genom
att träffa några japaner på Atlantic College. Men som AC-bakgrunden har ändå varit värdefullt. I mitt arbete i Japan träffar jag bara folk som jobbar med
energi. Att förstå hur japaner utanför
branschen uppfattar saker är viktigt för
hur man kommunicerar på ett relevant
sätt. Tack vara att jag fått vara med på
reunions som UWCs nätverk ordnar har
jag träffat japaner utanför energibranschen som pratar bra engelska och kunnat hjälpa mig att förstå hur japaner re-

Det är flera ex-elever som jobbar eller
har jobbar med energi och miljöfrågor
inom UD, miljö- och energi-ansvariga
departement. Även i Sverige har många
av oss dragits till dessa svåra viktiga
och internationella utmaningar.
Industriellt

jobbade

jag

några

år
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skrivbord på Zhejiang-universitetet i
Hangzhou där jag är inne på sjunde året
som gästprofessor. Det uppdraget skulle
jag nog aldrig tackat ja till utan UWC.
Men här på universitetet har jag inte
träffat några UWC alumner.

sonerar. Det har varit både trevligt och
värdefullt.
Jag fick också klart för mig i Japan att
det fanns en tidigare svensk ambassadör som var högt ansedd, och som istället för att flytta hem när förordnandet tagit slut blivit kvar som rådgivare till rektorn på Tokyo-universitetet.
När vi träffats ett par gånger och satt
och drack kaffe en eftermiddag insåg
jag plötsligt att Stefan Noreén också
gått på AC och att jag som redaktör för Networks tidning på 1980-talet
skrivit hans adress många gånger på
kuvert med, den då tryckta, networktidningen.

Nätverket från UWC är trevligt att se
och umgås med. Viktigast i UWC är ändå ambitionen att göra vad man kan för
världen omkring sig utan att vara rädd
för att samarbeta. UWC-pedagogiken
fungerar i verkligheten också. Människor med en olika nationell, etnisk
och religös bakgrund har gemensamma
problem att lösa. Börjar man att jobba
med dom bleknar konflikterna om andra saker.

Men nu avslutar jag denna text vid mitt
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