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Ledare
av Paul Klein (AC 1985-87)

Vid årsmötet den 17 juni
valde vi en ny styrelse. En
innovation i år är att vi
har två stycken ordförande,
nämligen Linnea van Wa-

genen (RCN 2001-03) och jag.

För mig är det här med ledarskapsan-
svar ganska nytt, så det känns väldigt
tryggt att Linnea är med också. Sedan
är det ju lyckligtvis så att UWC Sve-
rige (som vi numera även formellt he-
ter) aldrig har varit någon hierarkisk
organisation. Till att börja med så for-
mas verksamheten i första hand av vad
vi gör, och bara i andra hand av vad
vi beslutar. Det gör att varje styrelse-
ledamot, i synnerhet de som är ansva-

riga för ett verksamhetsområde, har ett
mycket stort inflytande. För det andra
är det ju så att när ett gemensamt be-
slut krävs, då är det styrelsen eller yt-
terst våra medlemmar genom årsmötet
som bestämmer, inte någon ordförande.
Tack och lov.

När Per Wretlind var ordförande hade
han ofta första ordet, men inte alltid
sista. Så kommer det att fortsätta med
mig och Linnea. Jag hoppas att vi kan
vara lika prestigelösa och öppna för sak-
argument som Per var. I vilket fall som
helst är vi alltid öppna för idéer och, i
synnerhet, initiativ från alumni. Skriv
gärna till ordforande@uwc.se om du har
ett angeläget inspel.

Här är den nya styrelsen, vårt all-star
team, i bokstavsordning.

Anna Andersson Elev- och föräldrakontakter
Agnes Hammarlund Kommunansvarig
Paul Klein Ordförande, alumniansvarig och IT-ansvarig
Viktor Löfgren Kassör
Ellen Renman Ansvarig för elev- och föräldrakontakter
Farhiya Sellman Information
Maja Stilling Sekreterare
Stella Vallgårda Uttagningsansvarig
Turid Vallgårda Uttagning och information
Linnea van Wagenen Ordförande
Samira Zayane Informationsansvarig

mailto:ordforande@uwc.se


Några nyvalda styrelseledamöter

Några av våra nyvalda ledamöter har
hunnit skicka in en liten presentation
av sig själva. De följer här.

Maja Stilling (RCN 2005-07)
Jag arbetar som utredare
på Tankesmedjan Tiden. I
långa perioder har jag un-
der de senaste 10 åren bott

utomlands, bland annat i Uruguay,
Sydafrika och USA. Jag har en kandi-
datexamen i statsvetenskap och socio-
logi och enmaster i mänskliga rättighe-
ter från Columbia University. Från och
med juni 2017 är jag UWCSveriges sek-
reterare.

Turid Vallgårda (RCN 2006-08)
Jag läser juridik i Uppsa-
la men har detta år tagit
ett uppehåll för att läsa en
master i genusstudier i Bo-

gota, Colombia. Jag hjälper min syster
Stellamed uttagningsarbetet och Sami-
ra med informationsarbetet.

Viktor Löfgren (RCN 2008-10)
Just nu studerar jag radio-
linjen på Stockholms Dra-
matiska Högskola. Jag har
en magistersexamen i poli-
tisk sociologi från London

School of Economics och en kandidatex-
amen i Liberal Arts från Sarah Law-
rence College. Jag odlar ett stort intres-
se för Östeuropa och för radioberättan-
de. Sedan juni 2017 är jag UWC Sveri-
ges kassör.

Sommarträff och årsmöte

Årets sommarträff ägde rum vid Sjö-
viks scoutstuga på Lovön väster om
Stockholm den 17-18 juni. Arrangörer
var Viktor Löfgren och Maja Stilling
som gjorde ett fantastiskt jobb. Inte
minst lyckades de få dit träffens huvud-
attraktion (förutom våra nyuttagna sti-
pendiater förstås), nämligen Malcolm
Dixelius (AC 1963-65), UWC Sveriges
kanske främste legendar. För min ge-
neration var han ständigt närvarande
i TV med rapporter i första hand från
Moskva. Nu delade han med sig av sina
unika erfarenheter dels som reporter
under kalla kriget och dess slut, men
också som reseguide senare. Alltihop
ackompanjerat av oväntade och obetal-
bara inlägg från Malcolms medföljande
10-åriga barnbarn Melvina.

Malcolm Dixelius
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Tio av årets nyuttagna stipendiater. Övre raden från vänster: Eje Brundin, Nicolas Barboza, Linnéa
Peters, Emilia Staaf, Jordanella Maluka, Anushka Malik, Anton Strömberg. Nedre raden: Alva

Rödström, Celia Morton, Alicia Barker-Åström.

Avslutningsvis har jag nöjet att presen-
tera Helena Sångeland (AC 1978-80)
som ger sitt perspektiv på hur UWC va-
rit viktigt för henne och varför det är li-
ka viktigt idag. Helena är Sveriges am-
bassadör i Teheran.

UWC:s vision lika aktuell idag som
då
av Helena Sångeland (AC 1978-80)

Efter fyra decennier som
varit uppfyllda av studier,
familj och karriär, har jag
fått anledning att återkny-

ta kontakt med gamla skolkamrater
och reflektera lite extra över mina två
år på Atlantic College. Jag tror kanske
att mitt liv tagit en liknande riktning
även om jag inte hade haft förmånen
att gå på Atlantic College. Jag kommer
från en invandrad familj - om än bara
från grannlandet Finland - och tanken
att bo och arbeta någon annanstans än
där man är född och uppvuxen var ald-
rig främmande. Intresset för omvärlden
och de stora skeendena fanns där tidigt
och väcktes - och det minns jag ganska
bestämt - när den blodiga militärkup-
pen i Chile ägde rum 1973. Då var jag
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12 år gammal. Sedan dess har jag in-
tresserat mig för drivkrafterna bakom
förtryck, orättvisor och krig och försökt
verka för att förhindra dem.

Så det var inte utan att UWC-rörelsens
grundtanke tilltalade mig och stipen-
diet gjorde det möjligt för mig att på-
börja en okänd internattillvaro i söd-
ra Wales. I dessa dagar känns visionen
som går tillbaka till Kalla krigets dagar
mer aktuell och angelägen än någonsin.
Kurt Hahns vision om att sammanfö-
ra ungdomar från världens alla länder
för varaktig fred är genialisk i sin en-
kelhet men den stora bedriften låg nog
ändå i att förverkliga denna vision och
med öppnandet av Atlantic College togs
det första steget. Vem kunde då ana att
det skulle bli en livskraftig rörelse med
skolor i hela världen med stöd av and-
ra visionärer såsom Lord Mountbatten,
nobelpristagarna Lester B. Pearson och
Nelson Mandela samt flera andra.

Tio år efter att jag trädde in genom At-
lantic Colleges grindar, och efter studi-
er i språk, statskunskap och ekonomi,
tog jag steget in i UD:s värld. Det skul-
le bli början på en lång diplomatkar-
riär som pågår än idag. Efter ett års
utbildning blev jag sänd att tjänstgö-
ra i Rom. Det var en omvälvande epok;
Berlinmuren skulle falla och Tyskland
enas. Tilltron till liberal demokrati och
respekt för mänskliga rättigheter ted-
de sig självklar. Europas länder tog nya

steg mot integrering och EU utvidga-
des. Efter Rom följde tre år i Helsing-
fors. Där lärde jag mig att ett lands
framgångar i mångt och mycket bygger
på goda grannlandsrelationer. Det är
uppenbart i den region där jag arbetar
idag, i Mellanöstern, där grannsämjan
lyser med sin frånvaro.

Jag skulle fortsätta med Europafrå-
gor efter återflytten till Stockholm
och det kändes följdriktigt. Europeis-
ka unionen är resultatet av en annan
fredsvision från 50-talet som började
med Europeiska kol- och stålgemenska-
pen. Samarbete om strategiska råva-
ror skulle förhindra kapprustning och
nya krig. Även denna vision har visat
sig bärkraftig men måste likväl hållas
levande eftersom det europeiska byg-
get är föremål för skepsis och ifråga-
sättande av starka makter och aukto-
ritära populister. Det är en påminnel-
se om att unionens grundvärderingar,
som bygger på respekt för människans
värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet,
rättsstatsprincipen och respekt för de
mänskliga rättigheterna, inte kan tas
för givna.

Det var när jag 2002 började arbeta
i Hanoi som min mångkulturella för-
ståelse och tolerans skulle sättas på
svårare prov. Vietnam bar fortfaran-
de spår av Amerikakriget, som vietna-
meserna själva kallar det. Fattigdomen
var utbredd, styrelseskicket odemokra-
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tiskt och korrupt och det pågick allvarli-
ga kränkningar av mänskliga rättighe-
ter. Vilka var vi välfärdsstinna europé-
er att komma och predika om den väs-
terländska liberala demokratins före-
träden, om universella rättigheter? Att
föda en 90 miljoners befolkning och få
del av den globala kakan hade företrä-
de. Våra höga ideal utdömdes som verk-
lighetsfrånvända. Liknande argument
har jag senare stött på i samarbetet
med många andra länder och de är inte
helt lätt att bemöta när världsbilderna
kolliderar.

Min efterföljande postering i Kuala
Lumpur skulle tillföra ytterligare en
dimension, den religiösa. Det är först
i jämförelse med andra länder som
svenskars sekulära livsstil framstår
som en ytterlighet och till och med som
extrem. Det står i bjärt kontrast till det
faktumatt kanske en stå stor andel som
80 procent av världens befolkning sä-
ger sig vara religiös och tillhöra något
trossamfund. Under mina fem år i Ma-
laysia kunde jag observera hur religio-
nens roll i samhället blev allt påtagli-
gare. Islams inflytande växte och reli-
gion blev ett slagträ i den politiska de-
batten. Fler muslimska kvinnor börja-
de bära slöja än tidigare, sedlighetspo-
lisens närvaro blev mer påtaglig och to-
leransen mot andra religioner minska-
de. Det var inte helt lätt att ta till sig.
Jag var tämligen illa rustad och provo-

cerad. Under min tid på Atlantic college
talade vi sällan om religionstillhörighet
och vad det innebar. Det fanns bönerum
för muslimerna, kyrkan fanns tillgäng-
lig men mitt intryck är att religionen
inte spelade någon framträdande roll i
vår aktivitetsfyllda vardag. Det kanske
ser annorlunda ut idag.

I dagens Iran pågår en ständig dis-
kussion om religionens roll i samhäl-
let. Här gäller det att försöka se bort-
om chadoren (det heltäckande svarta
tygsjoket som majoriteteten av kvinnor
bär), att män och kvinnor inte skakar
hand, mullornas turbaner och de sär-
präglade shiitiska religiösa riterna för
att förstå det iranska samhällets driv-
krafter. Det i sin tur är en förutsättning
för att hitta former för samarbete kring
det som förenar oss, snarare än skiljer
oss åt. Och, om det är något som man
lär sig på en UWC-skola så är det att vi
har mycket som förenar oss, oavsett var
vi kommer ifrån, och därför är UWC-
rörelsen och bärare av dess ideal, såväl
i de globala mötesrummen som i lokala
verksamheter, viktigare än någonsin.
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