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Den 10-11 februari hölls
årets andra intervjuom-
gång. Vi som intervjuade
var Agnes Hammarlund,
jag själv, Viktor Löfgren,

Ellen Renman, Maja Stilling och Stel-
la Vallgårda. Turid Vallgårda var fi-
kavärd. Kvaliteten på de sökande var
ovanligt hög; det var tydligt att de
som skött den första intervjuomgång-
en gjort ett gediget jobb!

Tack vare fortsatt stöd från Erik och
Göran Ennerfelts stiftelse kunde vi
även i år finansiera ett stipendium till
Waterford Kamhlaba UWC, och genom
ett bidrag från Shelby Davis under pro-
grammet ”Dare to Dream” (som admi-
nistreras via UWC International Office)
kunde vi finansiera ett stipendium till
UWC Mahindra College

Nu har vi därför nöjet att presentera el-
va stipendiater, vilket vi är väldigt stol-
ta över, i synnerhet som vi har råd med
allihop utan att gå med underskott!

Från vänster: Agnes Hammarlund, Stella Vallgårda,
Maja Stilling, Viktor Löfgren, Ellen Renman, Turid Vallgårda.



Jag har också nöjet att presentera en
korrespondentrapport från Jordanella
Maluka (RCN 2017-19) och en rapport
från de nordiska nationalkommittéer-
nas möte i höstas från Viktor Löfgren
(RCN 2008-10) och Maja Stilling (RCN
2005-07).

Årets stipendiater

Red Cross Nordic UWC

Alexandra Löfgren, Krokom
Filippa Fälth, Helsingborg
Anna Nilsson, Arvika
Sebastian Ericson, Linköping
Gustav Bergdahl Mjengwa, Uppsala
Johana Calkova, Eskilstuna
Haya Al-Haimi, Stockholm
Jonatan Ullholm, Stockholm

Mahindra UWC of India

Lovisa Stejdahl, Eksjö

UWC Mostar

Ebba Böckman Sarvik, Vellinge

Waterford Kamhlaba UWC

Anna Alavaara, Örnsköldsvik

Rapport från RCN
av Jordanella Maluka (RCN 2017-19)

Efter sju månader på
UWC Red Cross Nordic
befinner jag mig nu i ett
rum i Denmark house
med mina fyra rumskam-

rater från Österrike, Polen, Swaziland
och Caymanöarna. För sjumånader sen
var jag en av de oroligaste, nervösas-
te och mest skeptiska förstaåringarna

någonsin. Var det rätt beslut att läm-
na mitt hem? Min komfortzon? Och
tänk om jag ångrar mig! Det var frå-
gor som ständigt rörde sig i mitt hu-
vud.

Idag är jag ”house representative” för
mitt hus, är elevrådsmedlem och har
fått en vänkrets för livet. Fast ommind-
re än en månad är det dags att ta
farväl till helt underbara andraåring-
ar som blivit som en familj, skriva first
year exams och förbereda sig på att
själv bli andraåring. För förståringarna
har verkligheten gjort sig påmind, för
andraåringarna är det dags att ta ste-
get in i den.

UWC Day med min kompis Gloria från
Rwanda.

Förutom att det här stället har fått mig
att växa och bli starkare akademiskt
och socialt, har den här lilla byn fått
oss att förstå en del av livet. Männi-
skor kommer och går men erfarenhe-
terna består. Det känns overkligt att
jag snart förmodligen aldrig mer kom-
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mer att se många av dessa människor
som jag bott, ätit och umgåtts tillsam-
mansmed. Det är både läskigt och sorg-
ligt. Men från diskussioner med andra-
åringar och alumni har jag insett att
även om man lämnar den här platsen
och dess människor så lämnar de inte
en själv. Jag är inte där än och har fort-
farande ett år kvar (tack och lov!), men
redan nu så har UWC och dess grund-
tankar blivit en del avmig. Från hur jag
ser på saker till hur jag beter mig.

Mina rumskamrater på temafest.
Foto: Elias Lont.

Det är nu i slutet av mitt första år som
jag inser vilken stor påverkan alla pa-
neldiskussioner ledda av studenter om
religion, kön och sexualitet, jämställd-
het, hållbarhet, veganism med mera
har format mig till det bättre. Alla på-
tvingade events som föreläsningar och
filmvisningar som då kändes onödiga
men som jag uppskattar såmycket idag.
Uppmuntran från lärare som peppat
mig till att leda egna projekt som ”Do it
yourself”-workshopen som jag och någ-
ra vänner ledde för vår ”Environmental

Global Concerns”-day eller ”The spoken
word” om människans ansvar för vår
planet som jag och min grupp ”Living
Environment and the Future” (LEAF)
skapade och visade upp inför Drottning
Sonja av Norge när hon var här på be-
sök.

Min förstaårserfarenhet har varit fan-
tastisk men det har inte varit en dans
på rosor. Jag har flera gånger känt mig
extremt frustrerad och det har varit
tufft. Jag är i en period i livet då man
hittar sig själv och att göra det i en mil-
jö med så många och så olika ungdomar
har haft sina fördelar och nackdelar.

Att vara i ett så fritt samhälle med star-
ka och många åsikter har gjort mig
mer öppensinnad. Fått mig att inse att
det inte alltid finns ett rätt och ett fel
men också gjort det svårt att komma
fram till min egen uppfattning ibland.
Att vara född i Sverige med föräldrar
från Tanzania och Kongo-Kinshasa har
ibland satt mig i situationer där jag är
för ”liberal” för dem som anses ”kon-
servativa” eller för konservativ för de
”liberala”. Ibland känns det fortfaran-
de som om jag är en för stor drömmare
men till skillnad från hemma finns det
alltid nån här som förstår, som förstår
lilla jags stora optimism. Det finns all-
tid nån som är redo att ge en stödjande
kram.

Jag ser med spänning och längtan fram
emot framtiden här på skolan. Spän-
nande för att livet här ständigt är
igång. När gamla elever går och nya
kommer så kommer också nyamöjlighe-
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ter, chanser och utmaningar. Det ska bli
kul med nytt ansvar som house rep och
elevrådsrepresentant. Men för stunden

ska jag njuta av tiden som jag har kvar
med mina andraåringar.

Den vackra fjorden utanför vårt hus.
Foto: Rose Persson.

Rapport från de nordiska UWC-
kommittéernas möte
av Viktor Löfgren, RCN 2008-10 och
Maja Stilling, RCN 2005-07

I november för-
ra året besökte vi
RCNUWC som re-
presentanter för

UWCSverige för att delta vid de nordis-
ka nationalkommittéernas årliga möte.
För oss båda innebar besöket på RCN
förutommöjligheten att utbyta erfaren-
heter med de andra nationalkommitt-
teena även ett kärt återseende av vår

gamla gymnasieskola och hem. Även
om det gått ungefär 10 år sedan vi var
studenter på RCN, fanns samma po-
sitiva och unika känsla av energi på
campus och utsikten över fjorden var
fortfarande lika vacker.

Skillnader vi lade märke till var att
rökrutan sedan flera år är borta och att
skolan också har investerat i nya bygg-
nader. De har också genomfört en väl-
behövd renovering av de minst sagt ru-
stika och omoderna dagrummen i ele-
vernas hus.

I möte med skolledningen blev det tyd-
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ligt att den avgående rektorn Larry La-
mont prioriterat och vidtagit flera åt-
gärder för att förbättra den psykiska
ohälsan bland eleverna. Bland annat
har skolan ordnat så att en psykolog
besöker campus två gånger i veckan.
Men skolan försöker också öka trygghe-
ten bland elever genom att alla elever
måste ”checka in” hos sina husmento-
rer varje dag kl. 19.00.

Vid samtalmed våra svenska elever fick
vi klart för oss att eleverna är generellt
positiva till de åtgärder som vidtagits
men att de samtidigt upplever att de in-
te räcker.

Under mötet mellan de nordiska na-
tionalkommittéerna gick vi igenom de
olika kommittéernas arbete och ekono-
miska situation. Det finns ingen anled-
ning att hymla med att vi i UWC Sveri-
ge har en hel del att lära av våra nordis-
ka småsyskon! Den danska kommittén
har exempelvis ett långt mer effektivt
fundraisingsystem som gör att unge-
fär 25 danska elever skickas till UWC-
skolor varje år, att jämföra med de dry-
ga 10 vi från Sverige brukar skicka.

Norrmännen berättade att de lägger tid
på påverkansarbete, något som nyligen
resulterade i ett miljonpåslag i rege-
ringens anslag till föreningen. Nu är
UWC:s status och rykte bland norska
politiker av självklara skäl av helt an-

nan dignitet än här i Sverige. Men det
finns ändå något att lära av ambitionen
att gentemot beslutsfattare uppmärk-
samma det arbete UWC-rörelse utför.

Under mötet diskuterades resultaten
av den undersökning de nordiska na-
tionalkommittéerna skickat till alla
nordiska elever. Syftet med undersök-
ningen var att få en bättre uppfatt-
ning av elevernas välmående på sko-
lorna. Resultaten ger oss i den svens-
ka nationalkommittéen en bättre möj-
lighet att hjälpa och stötta våra ele-
ver. Det beslutades att fortsätta med
undersökningen inför varje nordiskt
nationalkommitté-möte.

Vi hade också en gemensam diskus-
sion om hur vi kan få fler sökande, in-
te minst fler manliga sökande. Det gäl-
ler också att få god spridning på sökan-
de vad gäller ursprung, socioekonomisk
bakgrund och vilken del av Sverige de
bor i. Vi tar tacksamt emot tips och för-
slag!

Att få tid till att tillsammans med de
andra nordiska nationalkommittéerna
diskutera hur vi bäst kan utveckla våra
verksamheter var väldigt givande. Men
roligast var nog att få umgås och lära
känna de svenska eleverna lite bättre
och få en bättre inblick i deras vardag
på RCN!
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