
Nyhetsbrev november 2008  

Det var länge sedan vi skickade ut ett nyhetsbrev. Nedläggningen av Svenska Network för några år 

sedan innebar en kraftig minskning av alumniverksamheten. Nu börjar uppryckningen! 

 

 

Årets stipendiater 

Svenska Kommittén för United World Colleges gratulerar årets kull av stipendiater. Följande 

svenska elever läser nu på Red Cross Nordic United World College i Norge: 

 Astrid Arvidson från Sollentuna  

 Adam Dolah från Lund 

 Victor Hageman från Stockholm 

 Taman Hassan från Västerås 

 Daniel Holmdahl från Göteborg 

 Kiana Kyhle Jahr från Nairobi, Kenya 

 Viktor Löfgren från Stockholm 

 Julia Wallhager från Stockholm 

 

En mer detaljerad presentation av årets stipendiater finns på vår hemsida, www.uwc.se. 

 

 

Svenska Kommittén vill också passa på att gratulera Vilhelm Stiernstedt från Strängnäs, som sökte 

direkt till Atlantic College och blev antagen som den förste svensken där sedan Jonathan Willén (AC 

2004-06). 

 

 

Läget på fundraisingfronten 

Under verksamhetsåret 2007-08 lyckades vi bara samla in 445000 kronor i privata sponsorbidrag, 

ett rekordlågt belopp. 

 

Vad gäller kommunerna har vi sett en gradvis nedgång i antalet beviljade bidrag sedan år 2000. År 

2007 nådde vi botten; för årskullen 2007-09 beviljades inga kommunala bidrag alls. Det, 

tillsammans med minskande privata sponsorbidrag, är bakgrunden till att vi år 2008 bara kunde 

finansiera stipendier till Norge. 

 

År 2008 började vändningen vad gäller kommunerna. Efter en rejäl offensiv där vi slipade 

argumentationen i stället för att bara skicka in rutinmässiga ansökningar så lyckades vi få 

kommunala bidrag till fyra av våra åtta stipendiater. Tre av dem kommer från Stockholm, och det 

är förstås särskilt viktigt att en så stor stad har valt att stödja oss. Bidraget från Stockholm är dock 

begränsat till det första läsåret, så beloppet är inte så stort som vi hade hoppats. 

 

 

De nordiska nationalkommittéernas möte 

Under sista helgen i oktober samlades medlemmar från de olika nordiska nationalkommittéerna på 

Red Cross Nordic UWC i Flekke för att utbyta erfarenheter och fördjupa samarbetet i den nordiska 

regionen kring gemensamma beröringspunkter. 

 

Norge, Danmark, Sverige, Finland och Island var representerade på mötet. Vår representant var 

Cecilia Stenfors (RCN 1999-2001). 

 

 

Punkter som diskuterades var: 

-        Rekrytering av studenter- hur kan vi få fler intresserade avUWC? Hur marknadsför vi UWC? 

 

 

-        Hur håller vi alumni intresserade och engagerade i UWC? 



 

-        Hur kan fundraising till stipendier bli bättre? 

 

-        Uttagningen av elever- hur väljer vi ut våra elever? Var lägger vi tonvikten? 

 

-        Till vilka skolor sänder vi våra studenter och varför? 

 

-        Introduktioner av UWC till nyuttagna elever- hur kan vi bäst förbereda eleverna för UWC 

upplevelsen? 

 

-         På skolledningens begäran diskuterades också  hur man kan få fler elever att stanna i den 

nordiska regionen efter UWC tiden för universitetsstudier och vilka möjligheter som finns, som 

alternativ till det fokus som råder på Amerikanska och Brittiska universitet. 

 

 

Det nordiska utbytet fortsätter nu genom upprättande av ett genensamt forum och årliga möten 

mellan representanter från respektive kommitté. 

 

 

 

Förnyelsen av hemsidan 

Under sommaren 2008 inleddes en renovering av vår hemsida, www.uwc.se, med syfte att fräscha 

upp utseendet men framför allt säkerställa att informationen där är aktuell och tillräckligt utförlig. 

Den gamla Network-sektionen, intill nyligen helt inaktuell, har ersatts med en helt ny 

alumnisektion där man kan hitta information om kommande evenemang men också se bilder och 

beskrivningar av gamla och nya stipendiater. En ny informationssida för kommuner och en annan 

för privata bidragsgivare har också tillkommit. Mycket har gjorts men mer kan göras! Förslag till 

förbättringar tas med glädje emot av webmastern, paul.klein@uwo.ca. 

 

 

Arbetet med att rädda statsbidraget till Red Cross Nordic UWC 

I augusti 2008 gav Kommittén i uppdrag åt Jonas Moberg (AC 1986-88) att leda arbetet för att 

rädda UD:s bidrag till RCNUWC. Även vår ordförande Dan Brändström och vår vice ordförande Carl 

Mossfeldt (UWCAd 1991-93) samt Arne Osland från RCNUWC har drivit på mycket hårt i den här 

frågan. Bakgrunden är att den regering som tillträdde hösten 2006 hade aviserat att de tänkte 

avveckla det bidrag på runt fem miljoner kronor per år som svenska staten dittills gett till RCNUWC 

via biståndsbudgeten. Genom aktiv opinionsbildning och lobbying har vi nu nått målet: 

Utrikesdepartementet beslutade i oktober 2008 att det svenska statsbidraget till Red Cross Nordic 

UWC skall kvarstå tills vidare, alltså under överskådlig tid!  Det svenska statsbidragets koppling till 

elever från fattiga länder har nu stärkts för att motivera att bidraget ligger under 

biståndsbudgeten, men det hindrar inte att förutsättningarna nu förbättrats för att vi skall få 

behålla den rabatt på skolavgiften som Svenska Kommittén har haft sedan starten 1995. 

 

 

Arbetet med att återupprätta statsbidraget till Svenska Kommittén 

I oktober 2008 gavs Lotta Elam (WK 1986-87) i uppdrag att undersöka bakgrunden till att 

Skolverket i samband med sin ombildning 2003 kom att avskaffa bidraget till Svenska Kommittén. 

Eftersom det rörde sig om två stipendier per år så är detta en stor sak. Vi räknar med att Lotta har 

sin rapport färdig före jul och att vi med utgångspunkt från den kan skicka in en ny ansökan till 

Skolverket i januari 2009. 

 

 

Alumnistipendium 

I juni 2008 tog Svenska Kommittén initiativ till ett alumnistipendium. Vad det handlar om är alltså 

att samla in tillräckligt mycket pengar från före svenska före detta UWC-elever för att det skall 

räcka till (åtminstone!) ett stipendium.  

 

Arbetet, som leds av Paul Klein (AC 1985-87) och Jonas Moberg börjar med att övertyga några väl 

mailto:paul.klein@uwo.ca


bemedlade före detta elever att antingen lägga en grundplåt eller att utlova matchande bidrag för 

varje krona som vi andra bidrar med. Arbetets kulmen blir en bankett där vi samlar in det sista 

som behövs och där vi firar vår triumf. Något datum för detta är ännu inte spikat. Vi ber att få 

återkomma i denna fråga! Under tiden är varje bidrag, stort som smått, utomordentligt 

välkommet. Varje bidrag visar att vi är på rätt väg och ger en skjuts i arbetet för att få så många 

som möjligt att bidra. Kommitténs bankgironummer är 656-8752. På hemsidan kan ni följa 

utvecklingen från vecka till vecka. 

 

 

Alumniverksamhet i södra Sverige 

Sedan ungefär ett år tillbaka så pågår arbetet med att få igång en alumniorganisation i Skåne. I 

spetsen för det arbetet finns Pär Boman (RCN 2000-02); han nås på me@parboman.com. 

 

Gemensam nordisk sommarträff 

Cecilia Stenfors fick i oktober 2008 uppdraget att utnyttja sina nordiska kontakter för att ta initiativ 

till en nordisk sommarträff i Skåne i juni 2009. Pär Boman har ansvaret för själva träffen. Vi ber att 

få återkomma med mer information om detta i framtida nyhetsbrev. 

 

Alumnipubar i Stockholm 

Under hösten 2008 har vi hållit alumnipubar på Wirströms i Gamla Stan i Stockholm. Nästa träff är 

onsdagen den 5 november. Väl mött! 

 

Det finns också planer på en glöggbjudning i stil med den gamla nobelbalunsen. Preliminärt datum 

är söndagen den 14 december. Se www.uwc.se för aktuell information. 

 

 

Notiser från UWC-världen 

I maj 2008 skrev den första avgångsklassen från UWC in Mostar i Bosnien sina IB-examina. Hittills 

har vi inte skickat någon dit från Sverige, men Danmark och Norge är representerade där. 

 

Hösten 2009 öppnar det senast tillskottet till UWC-familjen, UWC Maastricht (i Nederländerna) sina 

portar. Skolan kommer att ingå i en grupp på tre internationella skolor på samma campus med 

elever i åldrarna 2-18. Man räknar med att skolan kommer att ha cirka 200 stipendiater uttagna 

och finansierade av nationalkommittéer. 

 

 

Nästa nyhetsbrev 

Nästa nyhetsbrev kommer i januari 2009. Då kommer nyheter om alumnistipendiet, om 

sommarträffen och mycket annat. 

 

Varma UWC-hälsningar från Svenska Kommittén genom 
Paul Klein 


