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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

I början på oktober höll
styrelsen sin årliga kickoff,
den här gången i Fisksä-
tra, av lokalbefolkningen
kallad ”Fiskis”. För att nå

Fisksätra åker man med Saltsjöbanan
genom det magnifika villaområde som
är inkörsporten till Saltsjöbadens ännu
mer magnifika villaområde längs med
Saltsjöns natursköna klippor.

I skuggan av all denna prakt ligger
alltså det underskattade Fisksätra, ett
bostadsområde som byggdes 1971-74
som en del av miljonprogrammet och
som idag är känt för sin anspråkslösa
trivsamhet och sina över 70 olika na-
tionaliteter.

En symbolisk plats för oss, för där nå-
gonstans befinner sig ju även UWC-
rörelsen; med rötterna i överklassens
noblesse oblige men med hjärtat i den
ofta förbisedda förortens mångfald.

Mötet gav, precis som det var tänkt, en
välbehövlig kraft framåt. Per Wretlind
(RCNUWC 2004-06), vår nya ord-
förande, angav tonen direkt och upp-
muntrade oss alla att ställa upp nya
djärva mål. Under året sitter vi ofta
djupt nersjunkna i operativa detaljer;
Per fick oss att höja blicken och sikta
lite högre.

Den positiva ansatsen tror jag dessu-
tom lade grunden för ett samtalsklimat
som gjorde att det även i svåra och kon-
troversiella frågor blev sakargumenten
som fällde avgörandet.

Mer än någonsin kände jag mig väldigt
stolt över att få vara med i en grupp
bestående av så kloka, kunniga och
skickliga personer för en så viktig
gemensam sak.

Dessutom var det fantastiskt att se
hur blixtsnabbt disken blev diskad, bor-
den torkade och golvet sopat; som om
vi tävlade om vem som kunde utföra
gemensamma sysslor först. Idealismen
är bannemig inte död. Inte i vår rörelse.



I en värld där etniska, religiösa och na-
tionella konflikter har gjort en skräm-
mande comeback och i ett land där
främlingsfientligheten börjat normalis-
eras, där behövs vi mer än någonsin.
När allt fler hävdar att olika kulturer

inte kan leva tillsammans, då finns vi
för att ständigt och på nytt bevisa mot-
satsen. Och i UWC Sverige står vi bät-
tre rustade än någonsin att vara den
motkraft och den goda förebild som vår
tid behöver.

Från vänster: Ulrika Lundström, Per Wretlind, Samira Zayane, Camilla Bakklund,
Agnes Hammarlund, Stella Vallgårda, Paul Klein.

Sökes: Facebook-ansvarig

Samira Zayane (MUWCI 2000-02) är
sedan en tid tillbaka den hårdast arbe-
tande propagandaministern i den ideel-
la sektorn. Hon behöver hjälp med att

föra ut vårt budskap på sociala media.
Har du vad som krävs för detta upp-
drag? Hör i så fall av dig till Samira,
info@uwc.se.
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Sökes: frivilliga för första inter-
vjuomgången

Den första intervjuomgången 2017 äger
rum helgen den 21-22 januari. Vi sök-
er därför efter alumni som kan vara
med, och även ansvara för, intervjuerna
i Malmö/Lund och Stockholm/Uppsala.
Eventuellt kan det också bli aktuellt
med intervjuer i Göteborg och/eller
Umeå. Om du vill vara med, så hör av
dig till vår uttagningsansvariga Stella
Vallgårda, ansokan@uwc.se.

Möjligt årsmöte den 10 december

I styrelsen har vi dryftat frågan om inte
årsmötet borde hållas på vintern i syfte
att uppfylla stadgarnas krav om att hål-
la årsmöte inom sex månader från det
att räkenskapsåret är slut. Ett beslut
om att kalla till årsmöte den 10 decem-
ber kan därför komma inom kort. Det
hålls i så fall på eftermiddagen hemma
hos Carl Montan på Åsevägen 1 i Dan-
deryd.

Det här numrets innehåll

Efter min inledning så kommer en in-
bjudan till den återuppväckta Nobel-
balunsen från Carl Montan. Avslut-
ningsvis har jag glädjen att presentera
Ida Nydelius som berättar om sina förs-
ta intryck av Red Cross Nordic UWC.
Artiklar från äldre UWCare får vänta
till decembernumret.

Inbjudan till Nobelbaluns
av Carl Montan (PC 1992-94)

Hej kära UWCare!

Äntligen är det dags
att återuppliva gam-
la tiders UWC Nobel-
baluns!

Syftet är att knyta nya och gamla kon-
takter och att få ny energi för att en-
gagera oss i frågor aktuella för UWC och
andra ädla mål.

Det blir ett enkelt och beprövat upplägg
med mycket tid för mingel och diskus-
sion men där vi också kommer få inspi-
ration genom en gemensam program-
punkt i början av kvällen. I avgiften en-
ligt nedan ingår en lagom ambitiös no-
belbuffé.

Alla med direkt och indirekt anknyt-
ning till UWC är så klart välkomna!

Hjärtliga hälsningar

Carl Montan

Datum: Lördagen den 10 december
Tid: Klockan 18.00
Plats: Åsevägen 1, Danderyd
Anmälan: Swisha 300 kronor till

0708 583468.
(Har ni inte Swish så be en kompis
skicka i ert namn.)
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Första intryck
av Ida Nydelius (RCN 2016-18)

Första intrycket av cam-
pus var för mig gan-
ska olik de flesta an-
dras. Reste till Red Cross
Nordic med bil från Mo-

ra och kom fram runt klockan 10 på
söndagsmorgonen. Campus var då folk-
tomt och tyst.

Majoriteten av de nyblivna andra-
åringarna sov då fortfarande, eftersom
de hade kommit sent kvällen innan till
campus från den årliga ”Bergen Day”.

Tillsammans med ett par norrmän,
svenskar och en tjej från Armenien gick
vi runt och lärde känna campus på
egen hand. Vi var de tidigt ankomna
till RCN. Resterande förstaåringar kom
med bussarna från Bergen strax före
midnatt på söndagen och under månda-
gen.

Jag och min rumskamrat satt nyfik-
na i fönstret och tittade på alla nya
människor då de anlände; vissa kände
man igen från facebookprofiler och in-
stagramkonton, men de flesta var helt
nya ansikten.

Första veckan var fylld av aktiviteter,
socialisering och lära känna campus,
den så kallade ”Introweek”. Schemat

var fullspäckat under hela Introweek
med allt från möten om val av ämnen
till paddla kajak och bergsklättring. Det
var inte bara ämnen som skulle väl-
jas utan även EACs, det vill säga ak-
tiviteterna utöver skolan. Många in-
tryck ifrån alla håll om vad som är
smart att välja, roligast etc.

Det var mycket man skulle lära sig och
anpassa sig till, som att komma ihåg att
gå till ”connect-time” och bekräfta att
man lever, vilket var enkelt att glömma
bort. Under de första två veckorna hade
våra andraåringar en hel del möten om
EE, TOK, etc. Vilket visade sig vara en
täckmantel för att öva inför deras ”Sec-
ond Year Show”.

De lade sedan över utmaningen till oss
förstaåringar, att anordna en show på
två veckor, och det gjorde vi.

Jag är förundrad över människorna
som bor i denna fjord; det är en blan-
dad grupp med talangfulla och en-
gagerademänniskor. Jag har tillbringat
en månad här och redan har jag lärt
mig latino-dans av en venezuelan och
nästan övertygat 95 nationaliteter att
Sverige är ett latinamerikanskt land.
En månad har gått och lite kunnigare
känner man sig om IB, livet och tradi-
tioner på Red Cross Nordic.

4



Våra andra-åringar är en bra årskull;
är man förvirrad eller undrar över nå-
got kan man alltid fråga en andraåring.

Dalarna saknar jag, speciellt när man
påminns av midsommar när någon
fyller år eftersom ”Små grodorna” är
svenskarnas födelsedagssång på RCN.
Hemlängtan kan dock botas med te och
trevligt sällskap; tekvällar är nog en
av mina favoritaktiviteter här på RCN,
speciellt om någon bjuder på riktigt gott
te och har en mysig soffa i sitt rum.

Under Peace-One Day och UWC Day
(21 september), besökte den svenska
ambassadören i Norge, Axel Wernhoff,
skolan tillsammans med de finska, dan-
ska och isländska ambassadörerna i
Norge. Fastän skolan ligger mitt ute
i ingenstans hittar både ambassadör-
er och representanter ifrån olika uni-
versitet hit till fjorden och Red Cross
Nordic. Fjorden som kommer vara mitt
hem tillsammans med 95 andra nation-
aliteter.
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