Beretning
2020
>

>MUNDUs plakat om Verdensmålene.

Forord
I 2020 mærkede vi for alvor hvordan vi mennesker er gensidigt afhængige
af hinanden. Det begyndte med rygter om en underlig sygdom, som vist
nok havde sit udspring på et marked i Kina. Den skulle smitte mere end en
almindelig influenza og dødeligheden skulle være højere. Det var heldigvis
bare noget de havde i det østlige Asien. Langsomt kunne man følge med i
coronavirussens spredning, og snart berettedes der om smittede danskere.
Som en del af det globale netværk kunne vi ikke undslå os, og den 11. marts
lukkede Danmark ned.
Efter nedlukningen lærte vi at holde os på afstand af hinanden, og vi begyndte at sige ord som ”social boble” og ”afspritning”. Vi mærkede på egen
krop, hvad andre mennesker betyder for vores velbefindende. Verdensborgeren som pædagogisk ideal tager udgangspunkt i os selv, men strækker
sin bevidsthed ud så man er sig bevidst om sin forbundenhed med verden.
MUNDU’s berettigelse ligger her – coronavirus eller ej.
2020 blev året hvor vi mærkede, hvad vi i MUNDU allerede vidste; at vi lever
af aktiviteter der binder mennesker sammen – både fysisk og i bevidstheden. Når vi har skullet holde afstand, har det betydet at aktiviteten har været
droslet gevaldigt ned. Arrangementer og aftaler har været aflyst og kontoret
har arbejdet hjemmefra. Vi har undersøgt hjælpepakker og været i kontakt
med politikere på lokalt og nationalt plan. Når man som os hverken er forening, forretning eller kulturinstitution, har vi måtte se langt efter hjælpen
og vi har måttet tænke i nedskæringer og tilpasninger. ”Kunsten ved at være
lykkelig er at gøre sine glæder enkle” fortæller Peter Plys os, og det er en
sandhed vi har måttet sande. Ikke desto mindre har troen og viljen til projekt MUNDU overlevet og lever i bedste velgående.

Mads Bentsen
Formand for MUNDUs bestyrelse
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Projekter
MUNDU er fortsat berørt af COVID-19-situationen. Derfor har vi haft stort
fokus på at skabe indtægter gennem fundraising. Her har særligt ERASMUS+ ansøgningen til projektet Let’s Act fyldt en del. Vi fik først et afslag på
ansøgningen, men sidenhen tilsagn i den særlige COVID-19-pulje og med
MUNDU som koordinerende organisation.

Bridge 47
Bridge 47 netværket bringer mennesker fra hele verden sammen for at
samarbejde om læring og undervisning, der skaber forandring og aktivt
medborgerskab. MUNDUs arbejde i Bridge 47 handler om partnerskaber,
fortalervirksomhed og innovative møder i forhold til at fremme global undervisning. 2020 skulle have været projektets tredje og sidste år, men er
blevet forlænget til og med juli 2021.
Sonja Salminen er stadig ansat som national koordinator for Danmark i projektet. I løbet af året har hun deltaget i flere online møder, kurser og konferencer, herunder tematiske personalemøder hver anden uge. To gange
i december deltog Sonja i en workshop om, hvordan man kan sikre videre
samarbejde mellem Bridge 47’s medlemmer efter projektets afslutning.
Under første halvdel af 2020 har MUNDU brugt en del tid på vores partnerskab med Teknisk Landsforbund (TL). I maj 2020 afholdt Sonja, Maja og Karen en indledende workshop med TL’s bestyrelse med henblik på at konkretisere verdensmålene. I samarbejde med den daværende afdelingsformand
for TL, Dorthe Hindborg, udarbejdede vi efterfølgende en projektansøgning
til CISU’s engagementspulje, som vi desværre fik afslag på i juni, 2020. Vi
blev opfordret til at genansøge, men Dorthe havde for travlt. Sidenhen er
Dorte fratrådt som afdelingsformand for TL. Den nye formand har valgt at
afslutte samarbejdet mellem TL og MUNDU, på trods af vores partnerskabskontrakt om at samarbejde om verdensmålene.

> Workshop hos TL Østjylland.
Foto: Sonja Salminen
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MUNDU har i år deltaget i verdensmålsugen med Altinget den 24. september. Eventet blev afholdt med kun få publikummer til stede og talerne blev
streamet online. MUNDU havde inviteret Anna Enemark og Thomas Ravn
Pedersen til at diskutere og fortælle om global dannelse og verdensmål 4.7.
Derudover deltog Sonja Salminen, Maja Kjærgaard samt Nora Forsbacka
som er projektleder for Bridge 47.
I november 2020 modtog MUNDU støtte fra CISU samt Bridge 47 til at udvikle projektet Wings for Change. To kunstnere i Burkina Faso og Danmark
fik den samme opgave: At male et sæt vinger i selvvalgt stil, som kunne
anvendes af publikum til at tage selfies og derefter poste med statements
vedrørende egen indsats i forhold til verdensmålene. Begge kunstnere filmede eventen, og den burkinske film blev vist ved den danske event. I Danmark afholdt vi eventet tirsdag den 1. december på VIAUC Campus N. Her
malede kunstneren Liva Hinnerfeldt verdensmålsvinger. Planen var, at vingerne skulle udstilles først på Campus N og sidenhen Campus C. Desværre
førte udviklingen af COVID-19 til flere restriktioner og de studerende blev
hjemsendt. Projektet er derfor sat på pause, men MUNDU planlægger at
genudstille vingerne.
Et af hovedformålene med Bridge 47 har været at skabe politisk plads til
global undervisning. I den sammenhæng har Sonja flere gange kontaktet
embedsmænd i Udenrigsministeriet og Børn- og Undervisningsministeriet
blandt andet i forbindelse med en UNESCO kortlægning. Sonja har også
deltaget i en høring vedrørende verdensmålene samt sendt et bidrag til
Finansministeriets arbejde med den nye verdensmålsstrategi.
Derudover har Sonja arbejdet med at redigere en publikation om Transformative Learning Journey, hvor to hold er gået i dybden med global undervisning over en længere periode.
En af Sonjas opgaver har været at koordinere træninger – Train the Trainers
– for alle partnere igennem hele Bridge 47 projektet.
I slutningen af et langt projekt er der naturligvis evaluering og konsekvensanalyse - impact assessment. Der har både været workshops og individuelle interviews. I et EU-finansieret projekt er der desuden en del administration både i forhold til rapporter og dokumentation. Den ting der fylder
mest er dog finansrapporteringen, hvor både Olta og Sonja arbejder med at
dokumentere, hvordan MUNDU har anvendt midlerne.
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12 mænd fra Malawi
MUNDU modtog bevillinger fra Danidas og CISU’s Oplysningspulje til at producere filmen om 12 mænd fra Malawi, der opholdt sig i Kolind i halvandet
år i 1965-66.
I marts 2020 skulle Sonja sammen med fotojournalisten Alex Ladime og
journaliststuderende Daniel Myrup rejse til Malawi for at optage, men udenrigsministeriet lukkede for udrejser grundet COVID-19. I midten af april afgik
Alex Ladime tragisk ved døden. MUNDU har sidenhen afholdt zoom-møder
samt et fysisk møde med Daniel. Vi har indgået en aftale med ham samt
journaliststuderende Sebastian Svensson om at rejse til Malawi i løbet af
2021 for at fortsætte optagelserne. Vi håber optimistisk på at kunne rejse i
maj eller juni. Vi arbejder stadig på at få refunderet det fulde beløb på vores
tidligere flybilletter fra TripMonster.

> De 12 mænd fotograferet på
Djurslands Specialarbejderskole.
Foto: Djurslands Dagblad
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Konsulentopgaver
Vi definerer konsulentopgaver som virksomhed, der skal skræddersys til
den enkelte opgave. Det står i modsætning til undervisningsforløb, der
mere eller mindre følger en fastlagt skabelon. MUNDU har det seneste år
haft følgende konsulentopgaver.

Ghana Venskab

Ghana Venskab hyrede i oktober MUNDU som konsulenter på et nyt undervisningsmateriale. Vi blev hyret ind til at gennemgå et undervisningsmateriale, som to studerende havde produceret til filmen Hear me out.

Øvrige

Vi har modtaget henvendelser angående projektsamarbejder, som af forskellige årsager ikke har været mulige at realisere, herunder blandt andet
en konsulentrolle i forbindelse med DIB’s projekt under engagementspuljen.
Undertiden kommer der lidt pudsige henvendelser som fx når to skoleelever beder os om at forklare dem, hvad racisme er, hvad der driver den og
hvor den kommer fra.
Hvert år får vi en del henvendelser på vores websted Sådan Bor Jeg. I 2020
og frem til marts 2021 har vi modtaget 12 henvendelser om webstedet.
Vi er også så heldige, at der er mange, som søger arbejde hos os. Der kommer både regulære uopfordrede jobansøgninger samt anmodning om
praktikpladser.
Vi har haft en del aflyste engagementer om verdensmål, fx workshops, bidrag til festival mm.. Det gælder bl.a. en workshop for ÅUF på Dokk1 målrettet unge.
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Formidlere og materialer
MUNDU præsenterer sine tilbud – gæstelærere, Uretfærdig Middag, lærerkurser m.v. – på 6 forskellige skoletjenester og 2 portaler.
Vi definerer forløb som: en eller flere formidler(e), som er ude og holde
oplæg enten i skoler, institutioner, ved møder eller andre formidlingssituationer. Et forløb kan strække sig fra 1½ time til to hele dage.

Afviklede forløb 2020

Aflyste forløb

Formidlere i alt 2020

3 x Mål for Forandring

Formidlere i alt 2019

9

3 x Verdensmål i Øjenhøjde (1 online)

2

7

12

1 x Uretfærdig Middag

1

3

44

Verdensmål i sprogundervisningen,
workshop

1

19

56

4

Der har været et par henvendelser om genstandskufferter men ingen udlån.
>MUNDU og DIB på affalsindsamling
i Botanisk Have.
Foto: Sonja Salminen
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Netværksaktiviteter
Verdenstimen

MUNDU deltog i et foretræde for Folketingets Børne- og undervisningsudvalg den 26. september i samarbejde med Verdens Bedste Nyheder, Oxfam
IBIS og Concito.

Concord Europe Hub 4

Siden Concord ændrede deres strategiske forretningsplan, sådan at global
undervisning blev til et tværgående tema og ikke et selvstændigt område
har Sonja deltaget i flere mail-konsultationer vedrørende global undervisning i Europa. CISU’s repræsentant i Hub 4 er også aktiv, og vi samarbejder
tæt om emnerne.

CISU
Sonja deltog den 26.november i CISU’s onlinekonference: Hvordan engagerer vi flere borgere i arbejdet for en bedre verden?

EADI
Den 5.-6. november deltog Sonja i to online seminarer om hhv. struktureringen af online events samt afkolonisering og retorik indenfor udviklingsarbejde.

DERC-seminar

Den 17.november 2020 deltog Sonja og Maja i et onlineseminar, hvor
DERC’s co-direktør Douglas Bourn diskuterede temaet Education for Social
Change.
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Erasmus+ administration

Maja og Olta deltog i online-mødet for nye modtagere af Erasmus+ midlere i Børne- og Undervisningsministeriet den 25.marts 2021. Maja deltog
derudover også i to generelle Erasmus+ online-møder: informationsmøde
den 14.april og skrivekursus den 28.april 2021.

Inspirationsmøde om Oplysningspuljen

Sonja og Maja deltog i et inspirationsmøde om Udenrigsministeriets oplysningspulje den 16.april 2021. Her blev de mange deltagere orienteret om
de foreløbige planer om sammenlægning af forskellige puljer. Der vr mulighed for forslag og spørgsmåls.

VIAUC konference

Sonja og Maja deltog på udvalgte sessioner i VIAUC’s konference om bæredygtighed i uddannelserne Futures of Education 25.-25.april 2021.

>MUNDU og Bridge 47 til Altingets
Verdensmålsuge.
Foto: Sonja Salminen
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Fra
sekretariatet
2020 og 2021 har været præget af økonomiske problemer. Problemerne
skyldes et stort antal aflysninger, samt først udskydelse af Udenrigsministeriets Oplysningspuljes runder og dernæst nedlægning af puljen. Den
1.oktober 2020 overgik MUNDU således fra 5 til 3 kontorpladser.

Personale

Sonja Salminen har været ansat i hele perioden som projektleder og som
projektkoordinator for Bridge 47. Olta Dannemann har været ansat som
administrator i MUNDU fra 1.oktober frem til nu. Maja Kjærgaard blev
ansat i projektstilling fra den 1.september 2021 til den 30.november. Hun
blev ansat igen fra den 1.april 2021 som projektmedarbejder for Erasmus+
projektet.
Vi er glade for, at vi kan tiltrække dygtige praktikanter. Agnete Madsen var
virksomhedspraktikant fra 8.september til 5.oktober 2020. Camilla Løvendahl var ansat i virksomhedspraktik fra den 11.januar til 19.februar 2021,
og Amalie Blæsild Johansen var ansat fra den 5.april til den 3.maj 2021.
Sonja gik ned i tid, og arbejdede 12 timer om ugen i en periode på grund
af, at hun ønskede at tage plejeorlov fra den 14.januar til den 6.april 2021.

Frivillige indsatser

Tak til Maja Kjærgaard, Clara Lucia Tonnisen, Eva Esmann Behrens og Frederik Vincent Langkilde og til bestyrelsen.
I løbet af året har Maja, Eva og Clara udviklet på et projekt, som skal erstatte
Uretfærdig Middag. Projektet er endnu ikke finansieret, men vi er i dialog
med Tuborg Fonden.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt i alt fem bestyrelsesmøder og en workshop i 2020
og foreløbig tre i 2021, hvoraf de fleste har været online-møder. Det har
desværre været nødvendigt at følge økonomien meget tæt, så derfor er
økonomiudvalget trådt sammen hver måned. Flere forskellige modeller for
økonomien har været i spil. MUNDUs økonomiske situation har altid været
uforudsigelig – og nu mere end nogensinde.
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Fra
sekretariatet
Bestyrelsen har også indsendt breve til Aarhus Byråd i forbindelse med de
mange hjælpepakker. Desværre faldt MUNDU igennem alle nettene.
MUNDU kontaktede flere ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse
med de økonomiske problemer. Desværre uden konkrete resultater.

PR og markedsføring

Vi har ekstraordinært modtaget støtte fra Aarhus Kommune via Århus
Ungdommens Fællesråd til at genoptrykke MUNDUs folder, visitkort og en
ny plakat til at hjælpe med promoveringen efter pandemien.
MUNDUs tilbud ligger på skoletjenesterne ULF i Århus, KLC Viborg, RUM
Thisted, Ud & Lær Silkeborg, Skoletjenesten (landsdækkende) samt på
Sønderborg og Vejle kommunes inspirationssider.
MUNDU bidrog til kulturnetværksmødet i Vejle Kommunes Børne og Ungeforvaltning med et lille oplæg den 13.januar 2021.
Som noget nyt har MUNDU fået tilbud om at lægge specifikke materialer
på MeeBook og på Forstå.dk. Meebook er en læringsplatform, hvor det
normalt koster penge at have sit materiale liggende. MUNDU har fået en
fordelagtig gratis-aftale med platformen. Forstå.dk er en platform for digitale materialer af høj kvalitet. Her er det også gratis for MUNDU at være
med.

U-huset

MUNDU administrerer fortsat U-huset samt deltager i årets bestyrelsesmøder. Under nedlukningen pga. corona har vi ikke haft fælles morgenmad,
sommerfest eller julefrokost.

Besøg og øvrigt

MUNDU deltog i Ren Naturs affaldsindsamling og tjente en lille portion penge til foreningen. Vi havde fået en rute i Botanisk Have, hvor vi samlede ind
sammen med DIB.
I løbet af året har MUNDU flere gange bistået Ghana Akrowa Aged Life
Foundation med at organisere sig med regnskaber og gældende regler for
foreninger.
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>Wings for change malet af Liva Hinnerfeldt.
MUNDUs og Bridge 47s event på
VIAUC i december 2020.
Foto Maja Kjærgaard.
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