
Nyhetsbrev maj 2009 
 

 

Årets stipendiater 

Svenska Kommittén för UWC gratulerar årets nyuttagna stipendiater. Hela tretton stycken har vi 

lyckats finansiera i år. Att det gått så bra jämfört med förra året beror på kommunerna, på 

föräldrarna och på alumnistipendieinsamlingen, som blev en stor succé. Att föräldrabidragen har 

ökat beror dels på en ny policy som går ut på att uppmuntra bidrag utan att låta det påverka 

rangordningen och dels på vår uttagningsansvariga Charlotte Widing (AC 1987-89) och hennes 

utmärkta övertalningsförmåga.  

 

Ett stort tack går också till Andreas Versteegh (AC 1985-87) som både stött alumnistipendiet 

med matchande bidrag och dessutom gett ett särskilt bidrag för att möjliggöra ett stipendium till 

Atlantic College. Mer om detta kan du läsa längre fram i nyhetsbrevet. 

 

Här följer en lista på årets svenska UWC-stipendiater.* 

 

 

Red Cross Nordic UWC 

 Axel Bjerke, Bunkeflostrand 

 Kunal Chauan, Skogås 

 Agnes Hammarlund, Nyköping 

 Wojciech Michno, Domsjö 

 Sofie Pedersen,  Älvsjö  

 Ellen Rehnberg,  Skara  

 Tea Thaning, Tygelsjö 

 Jeanette Trang,  Eskilstuna  

 
Armand Hammer UWC of the American West 

 Jane Leong,  Göteborg  

  

UWC of the Atlantic 

 Astrid Appert Lund, Norrköping 

 

UWC Costa Rica  

 Linnea Bergman, Varberg  

 Barbora Varnaite, Malmö 

 

Mahindra UWC of India 

 

 Stina Lindskog, Alingsås 

 

*I det utskickade Word-dokumentet kan du hitta epostadresser till alla de nyuttagna 

stipendiaterna.  

 

Om du vill se bilder på våra nyuttagna stipendiater så kan du surfa till Stipendiater 2009-11. 

https://uwc.se/newsite/alumni/200911.html


 

Sommarträffen  

 

Årets traditionella sommarträff med årsmöte och träff för de nyuttagna äger rum den 5-7 juni i 

Scoutkåren Finns gård (Finngården) i Höör. 

 

Att ta sig dit: 

 

Kommunalt 

Höör ligger längs med stambanan mellan Malmö och Stockholm. Dock stannar inte alla tåg där, i 

synnerhet inte X2000. Om ditt tåg inte stannar i Höör så gå av antingen i Hässleholm, Lund eller 

Malmö. Därifrån finns lokaltåg eller Øresundståg till Höör. För tidtabell över lokaltåg se 

Skånetrafikens hemsida: www.skanetrafiken.se.  

 

Höörs station ligger cirka sex kilometer från Finngården. Är man hurtfrisk kan man naturligtvis 

promenera. Annars går där bussar till Frostavallen; därifrån är det en och en halv kilometer till 

Finngården. Tidtabell finner ni här.  

 

Eftersom det antagligen är många som kommer på fredag eftermiddag  planerar vi att hämta folk 

med bil från Höörs Station vid den tiden – meddela oss bara vilket tåg ni kommer med. Detsamma 

gäller runt lunchtid på söndagen fast omvänt förstås. Vid behov kan skjuts även arrangeras vid 

andra tider.  

 

Med bil 

 

Se vägbeskrivning här. Om ni åker vilse, ring Anna Almqvist på telefon 070-2238915.  

 

Mat: 

Maten kommer att lagas tillsammans och kommer antagligen att bli mycket god! Inköp och 

planering står arrangörerna för. Alla deltagare förväntas bidra med 100 kronor för helgens 

matkostnader. Meddela vänligen i er anmälan om ni är vegetarianer, är allergiska eller dylikt. Öl 

och cider kommer att finnas till självkostnadspris (för alla över 18). 

 

Boende:  

Finngården har ett trettiotal sängplatser, det enda ni behöver ta med er är sovsäck alternativt 

lakan/sängkläder.  

 

Aktiviteter:  

Årsmöte (lördag 14.00), trevlig gemenskap, bad (glöm inte badkläder!), lek, tipsrunda, mat i 

massor.  

 

Anmälan:  

 

Anmälan görs senast fredagen den 29 maj till Pär Boman, me@parboman.com Har ni några frågor 

kan ni även kontakta Pär på samma adress eller ringa honom på telefon 070-9494270. 

  

Rapport från UWCs globala möte för nationalkommittéer 

av Carl Mossfeldt 

http://www.skanetrafiken.se/
http://www.skanetrafiken.se/P4W/Regionbuss/090104_090613/Regionbuss_Ringbuss15_090104_090613.pdf
http://www.scoutkarenfinn.se/res/default/vagbeskrivning_fg_nyliten.pdf
mailto:me@parboman.com


För fyra år sedan deltog jag vid UWC Global National Committee Meeting i Singapore. I 

slutet av februari i år hade jag möjligheten att närvara i Swaziland, då UWC för andra gången 

samlade representanter för alla nationalkommitter, medlemmarna i den internationella 

styrelsen och skolornas rektorer. Syftet är att regelbundet samla rörelsen och möjliggöra en 

bredare diskussion kring strategiska frågor – men också att skapa en arena för 

erfarenhetsutbyten. 

Jag minns att jag lämnade mötet i Singapore för fyra år sedan med entusiasm, men också full 

av funderingar kring hur man bäst mobiliserar och organiserar en internationell rörelse som 

UWC. Jag minns också att jag reflekterade över huruvida UWC som organisation har den 

energi och drivkraft som krävs för ständig förnyelse. 

Under mötet i Swaziland väcktes många liknande frågor. Men tydliga skillnader finns också. I 

stort tror jag dessa är positiva.  

Dominansen av ”founding fathers” i UWC-rörelsen är bruten. Flertalet av rektorerna på 

skolorna kommer idag utifrån, de är yngre, mindre brittiska och bär med sig nya perspektiv på 

rörelsens filosofi och organisation.   

Samtidigt har den ekonomiska krisen slagit hårt. De skolor med fonderat kapital har sett detta 

erodera radikalt de sista sex månaderna. De utan slåss med kniven mot strupen mot statliga 

nedskärningar. Här framstår den framgångsrika norsk-svenska mobiliseringen för att förvara 

UDs bidrag till Red Cross Nordig som ett föregångsexempel. Mer generellt kan sägas att den 

omedelbara krisen har tvingat underliggande frågor om UWCs finansieringsmodell till ytan. 

Sammantaget är tonen i diskussionerna nu mer pragmatisk. Alla rektorer talar öppet om 

behovet av behovsprövade stipendier, och ställer sig i princip bakom detta. Ambitionen är 

fortfarande att bibehålla en uttagningsprocess där ingen hänsyn tas till betalningsförmåga. 

Men samsyn råder kring behovet av att hitta former där de som kan betala också ombeds att 

göra så. Det råder enighet om att nuvarande finansieringsmodell inte är hållbar.   

En större öppenhet och aningen mindre doktrinär ton kan också skönjas generellt. Samtalet 

mellan rektorer och samarbetet mellan skolor känns mer välutvecklat och professionellt än 

tidigare. Oppositionen mot gemensam ”branding” är nu blott ett minne. En specifik 

rekommendation till nationalkommitteer utfärdades också om att involvera andra än ex-elever 

i uttagningsprocessen. Det konstaterades att urvalet annars riskerar att bli allt för likriktat. 

Allt detta är, som jag ser det, goda tecken. Men den ekonomiska kris som bidrar till 

förnyelsekraft, skördar också offer.   

Skolan i Mostar, verkar redan vara bortom räddning, efter endast ett års verksamhet. Det visar 

sig helt enkelt inte ha funnits någon långsiktig finansiering.   

Vad värre är så står Atlantic College, rörelsens flaggskepp, i en akut ekonomisk kris. Skolan 

har redan i stor skala börjat acceptera betalande studenter som inte gått genom den normala 

urvalsprocessen. Kalkylen kräver hundra nya ”full fee-payers” varje år, utav ett totalt årligt 

intag på ca 170 elever. En emotionell vädjan utfärdades av skolans rektor, Mr Neil Richards, 

om hjälp från nationalkommittéerna att hitta lämpliga elever som också har förmåga att betala 

för sig.   



Reaktionen från många kommittéer var förutsägbart negativ. En extra kvällssession tvingades 

fram för att diskutera frågan. Hettade ideologiska utspel avlöstes av pragmatiska försvarstal 

och för ett ögonblick var det lite som att vara tillbaka i UWC-upplevelsen igen!  

Det är dock värt att minnas här att betalande elever sedan länge redan är en etablerad 

finansieringskanal både i Singapore och i Swaziland. På andra skolor har den applicerats 

inofficiellt, och i mindre skala. Det kontroversiella i utspelet från Atlantic College är försöket 

att involvera nationalkommittéerna i vad många som lägger ideell tid i arbetet uppfattar som 

principiellt tveksamt. Debatten kommer med säkerhet fortsätta. 

Sammantaget lämnar jag Waterford och Swaziland med stor tillförsikt, trots de uppenbara 

ekonomiska utmaningarna. Även om Mostar skulle tvingas stänga, så öppnas inom kort en ny 

skola i Maastricht, Holland. Ambitionen om att etablera rörelsen i Mellanöstern lever också. 

Min bild är att UWC nu går in i en hälsosam utvecklingsfas. Den förnyelsekraft jag kände 

behov av för fyra år sedan är nu uppenbar. Gamla frågor som länge skjutits undan tvingas upp 

till ytan. Det är bra.   

Denna förnyelse sker mot backgrund av en nattsvart omvärldsbild. Världen går nu in i den 

kanske djupaste ekonomiska krisen under efterkrigstiden. Arbetslösheten kommer skena i 

höjden, och med den populistiskt missnöje. Samtidigt måste världen enas kring ett radikalt 

globalt klimatavtal, som på ett mycket konkret sätt tvingar fram frågan om internationell 

solidaritet och rättvisa. På så sätt kommer UWCs förnyelse precis i rätt ögonblick. Grundidén 

i rörelsen, och upplevelsen som erbjuds eleverna, är kanske mer relevant än någonsin. Lite 

hinder på vägen för att stå redo då den verkliga prövningen kommer kan då vara ganska 

hälsosamt. 

 

 

2009 års alumnistipendiat 
 

 
 
Jane Leong, 2009 års 
alumnistipendiat.  

 

Vid det här nyhetsbrevets pressläggning 

hade vi samlat in knappt 279000 kronor till 

alumnistipendiet, inklusive Andreas 

Versteeghs (AC 1985-87) matchande 

bidrag. På den grundvalen har vi kunnat 

utse årets alumnistipendiat. Hon heter 

Jane Leong och kommer från Göteborg. 

Tack vare era bidrag (ni är 59 stycken!) så 

kan Jane åka till den skola som hon valt i 

första hand, nämligen Armand Hammer 

UWC of the American West. Kostnaden för 

två år på Armand Hammer UWC är ungefär 

300000 kronor. Det återstår alltså 21000 

kronor att samla in. Andreas har generöst 

erbjudit sig att ge matchande bidrag ända 

till den 1 juni 2009. Du har alltså 

fortfarande chansen att stödja 

alumnistipendiet! Pengarna kan sättas in på 

Kommitténs bankgiro 656-8752. För andra 

sätt att betala, se vår hemsida på internet, 

www.uwc.se. 

 

https://uwc.se/


Som alumnistipendiat har Jane fått i uppdrag att rapportera regelbundet från 

skolan så att vi skall få veta hur hon har det. Hennes rapporter kommer såklart 

att publiceras i kommande nyhetsbrev. Eventuellt blir det en blogg också. 

Flera av er har undrat om vi tänker ordna en liknande kampanj nästa år. Det hänger på två 

saker om det skall bli möjligt. För det första behöver vi en kampanjledare. Paul Klein (det 

vill säga jag själv) vill helst fokusera på andra uppgifter och skulle därför gärna se att någon 

annan tog sig an uppgiften. För det andra vore det väldigt bra om vi kunde hitta en ny 

finansiär så att någon annan än Andreas skall få förmånen att stödja våra stipendiater. Om du 

är intresserad av endera rollen, så hör av dig till styrelsen! Skriv antingen till info@uwc.se eller 

kassor@uwc.se. 

 

Andreas Versteeghs särskilda stöd för ett stipendium till Atlantic College 

Atlantic College har de högsta terminsavgifterna av alla 

UWC-skolor, med undantag av RCNUWC där vi har en så 

kraftig rabatt att det i stället blivit den billigaste. 

Samtidigt är vi många som har starka känslor för just 

Atlantic College. Det har därför varit väldigt tråkigt att vi 

inte har haft råd att skicka någon stipendiat till AC sedan 

2004. Det tyckte Andreas också när jag tog upp saken 

med honom. Tillsammans kom vi fram till en fiffig 

lösning. Först skulle jag förhandla ner avgiften till en 

mer mänsklig nivå. Sedan skulle Andreas skjuta till den 

merkostnad som ändå återstod jämfört med ett 

stipendium till någon av de billigare skolorna. 

 

 
Astrid A. Lund, Atlantic College 2009-2011.  

 

Sagt och gjort. Den 30 mars körde jag de 20 svenska milen från London, Ontario till Toronto för att 

prata med Teleri Roberts som är fundraisingansvarig på Atlantic College och som händelsevis var 

på kanadaturné. Efter ett långt samtal och efterföljande kontakter med skolans kamrerer så gick 

de med på att sänka avgiften med en dryg tiondel. (Som jämförelse kan man nämna att Jonas 

Moberg, AC 1986-88, på sin tid lär ha förhandlat fram en rabatt på 50 procent. Så jag har en del 

att lära av mina mer legendariska företrädare.)  

 

Resten av merkostnaden betalas alltså av Andreas. Det är bakgrunden till att vi i år med stor 

stolthet och glädje kan skicka Astrid Appert Lund från Norrköping till Atlantic College. Därmed får 

Vilhelm Stiernstedt (AC 2008-10), som sökte direkt till Atlantic College förra året, en svensk 

förstaåring.  

 

Varma hälsningar från nyhetsbrevets redaktör  

 

Paul Klein (AC 1985-87) 

mailto:info@uwc.se
mailto:kassor@uwc.se

