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>Moske i Lilongwe, Malawi.
Foto: Sonja Salminen

Forord
Vi er her endnu!
To år med corona har været udforende for os alle. For en organisation som
MUNDU, der særligt lever for og af mødet med mennesker, undervisningsinstitutioner og lærere og elever, så har det været ekstra meget op ad bakke - for at sige det på godt jysk - med coronarestriktioner nedlukninger og
forsamlingsforbud. Læg dertil at Danidas Oplysningspulje, som vi plejer at
søge, pludselig og uden varsel blev sat på pause i 2020 og senere nedlagt,
da man ville bruge corona-pausen til at gentænke formatet. Her to år senere er ministeriet snart klar med to nye puljer. Som den eneste organisation
i Danmark, der arbejder for global undervisning af landets medborgere, så
synes vi selv vi er berettiget til at være her, selvom det kan være svært at
skaffe midler i det nuværende landskab.
De ansatte i MUNDU har kæmpet en brav kamp for at holde organisationen
oven vande. De har skrevet ansøgninger til private fonde og offentlige puljer, og de har etableret nye partnerskaber og samarbejder, alt imens de har
opretholdt den daglige drift af organisationen, implementeret igangværende projekter og arbejdet på at få et større økonomisk overblik. Bestyrelsen
har diskuteret MUNDUs strategiske sigte.
I sensommeren og efteråret lysnede det dog, da Sonja kunne tage på en
længeventet tur til Malawi, og projektet 12 mænd i Malawi kunne igangsættes efter flere års venten. Skolerne åbnede sig også langsomt, og der kom
gang i skolebesøg. Det mangeårige EU-projekt Bridge47 blev erstattet af det
nye Erasmus+ projekt, som I kan læse mere om herunder.
Der er med andre ord stadig gang i MUNDU, og det kan vi takke det evigt
hårdarbejdende sekretariat, de frivillige tilknyttet organisationen, og bestyrelsen for! Der er ingen tvivl om, at MUNDUs sociale kapital er stor, og at der
er en stor vilje til at kæmpe videre – både for sagen, men også for en styrket
organisation.

Lykke Valentin
Forperson for MUNDUs bestyrelse
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Projekter
Igennem året har MUNDU igen været berørt af corona. Henvendelser til
folketings- og byrådspolitikere gav ikke meget respons. Hele samfundet har
været økonomisk ramt, og som sædvanlig faldt MUNDU mellem flere stole,
hvad angik støttemuligheder.
Vores mangeårige Bridge 47-projekt ophørte i august, men forinden havde
vi været heldige og fået tilsagn om et Erasmus+ projekt i den særlige COVID-19-pulje. Det er projektet Let’s Act! med partnere fra Italien, Rumænien,
Bulgarien og Danmark, som du kan læse mere om herunder.

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 det
blev forlænget til 31.juli 2021.
Sonja har været ansat som national koordinator på projektet og i 2021
har arbejdet mest været fokuseret på at koordinere europæiske træninger samt på opfølgning, evaluering og afrapportering af Bridge 47-arbejdet
i Danmark.
Jeppe Kiel-Christensen har været MUNDUs repræsentant i Bridge 47’s styringsgruppe.

> Indgang til MAMbos museumscafe
Foto: Sonja Salminen
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12 mænd fra Malawi
MUNDU modtog bevillinger fra Danidas og CISU’s Oplysningspulje i 2019
til at producere filmen om 12 mænd fra Malawi, der opholdt sig i Kolind i
halvandet år i 1965-66.
Der har været ekstraordinært mange forhindringer og bump på vejen for
dette projekt herunder manglende finansiering, coronavirus, dødsfald og
personaleudskiftninger. I 2021 lykkedes det os endelig at rejse til Malawi
på trods af pandemi, og vi fik også produceret en film. Filmen fik premiere i
Kolind i september.
Vi har produceret et introducerende foredrag og rejst rundt med foredraget i efteråret.

>Filmholdet på besøg hos den tidligere
præsident Elson Bakili Muluzi.
Foto: Sonja Salminen
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Let’s Act!
Formålet med Let’s Act! er at producere en læringsplatform for elever fra 12
til 16 år, en lærervejledning om hybrid læring for undervisere samt forskning
i hybrid læring. Vi samarbejder med partnere i Italien, Bulgarien, Rumænien
og Danmark om projektet. MUNDU er ledende organisation på projektet og
deler projektledelsen med den italienske partner AEM Fondazione. I sin tid
blev ansøgningen skrevet sammen med en tysk partner, men efter konsortiet havde modtaget tilsagn fra EU-kommissionen sprang den tyske partner
fra. Herefter måtte vi i gang med at finde en partner, som kunne opfylde de
opgaver, som det tyske universitet havde i projektet. Det lykkedes heldigvis
at få tilknyttet VIA University Colleges program for IT og læring i projektet.
Læringsplatformen bliver produceret om de af FN’s verdensmål, som vedrører P for planeten. Vi håber på, at vi senere kan fortsætte med de resterende P’er (Peace, Prosperity, People, Partnership). Temaerne i undervisningsmaterialet på platformen er menneskerettigheder, globalisering,
verdensmålene, gensidig afhængighed, den antropocæne tid, ændring af
holdninger, energi og co2-udslip, vedvarende energiformer, fødevareproduktion, civilsamfundet, partnerskaber, doughnut-økonomi og individuelle
handlinger. MUNDU skal især bidrage med de sidste fire temaer.
I november 2021 afholdt VIAUC og MUNDU et transnationalt møde i Aarhus med deltagere fra Rumænien, Italien og Danmark. I den forbindelse
lancerede vi projektet via COP26 fra U-husets kantine med bidrag fra elever
fra en international skole i Bologna. I april 2022 var det Bolognas tur til at
huse det transnationale møde. Her lavede vi blandt andet workshops med
lærere og elever, der skulle teste vores foreløbige undervisningsmateriale
på læringsplatformen.

> Elever tester Let’s Act! læringsplatformen i
Bologna
Foto: Sonja Salminen
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Konsulentopgaver
Det sker regelmæssigt, at MUNDU får til opgave at løse spændende udfordringer fra andre organisationer eller institutioner. De udgør et interessant
afbræk i den rutine, som vores fastlagte undervisningsforløb ellers udgør. I
år har MUNDU løst følgende opgaver.

Ghana Venskab

Vi blev hyret ind til at gennemgå et undervisningsmateriale, som to studerende havde produceret til Ghana Venskabs film Hear me out.

Øvrige

MUNDU deltog i en større og velbesøgt konference i Gjerrild, Norddjurs
Kommune om Verdensmålene i undervisningen med taler af borgmesteren
og kommunalchefen i Norddjurs samt fra professor emeritus Steen Hildebrandt.
MUNDU afviklede i alt tre workshops og havde en messestand, hvor vi uddelte materialer, karameller og indsamlede bestillinger på foredrag.

>Strandskolen, Aarhus.
Foto: Sonja Salminen

SIDE 6

Fundraising
En stor del af årets aktiviteter er at fundraise på projekter. For at synliggøre
dette store arbejde, som ofte er udført af frivillige, introducerer vi et nyt
afsnit i årsberetningen, hvor vi nævner projekter, som har fået afslag i løbet
af året.
•
•
•
•
•
•
•

Danmarks rolle i slavehandelen. Afslag fra Sportsgoodfonden og Simon
Spies Fonden. Samarbejdsprojekt med Ghana Venskab.
Verdens Pinkode. Afslag fra Tuborgfondet.
Pig Style. Fik afslag fra Our Food Our Future. Fik afslag fra LB-fonden, da
vi bearbejdede det til dansk som “Svinesti”. Samarbejdsprojekt med VIA
UC og Seges.
Doughnut-økonomi. Vi fik afslag på projektet fra Velux Foundation/Villum-fonden. Samarbejdsprojekt med VIAUC.
Verdensmål i øjenhøjde. Afslag fra Skoletjenestens pulje for styrket trivsel.
Trommer & Tale. Afslag fra Thisted Kommune.
Wings for change. Afslag fra Spar Nord Fonden.

>Bøger til grafisk facilitering.
Foto: Sonja Salminen
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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

Aflyste forløb

Formidlere 2021

Formidlere 2020

Verdensmål i øjenhøjde

1

4

3

7

Gæstelærerforløb

5

3

5

-

Uretfærdig Middag

-

2

-

3

Trommer & Tale

1

-

2

-

Sombos Cambodia

3

-

6

-

10

9

16

10

Vi har haft et par henvendelser om genstandskufferter men kun et enkelt
udlån. På grund af den store nedgang i interesse for genstandskufferter har
vi besluttet at udfase kufferterne. Derfor er de blevet overført til Center for
Undervisningsmidler til udlån fra deres samling.
>MUNDUs partnere fra Rumænien
Foto: Sonja Salminen
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Netværksaktiviteter
VIA konference

MUNDU deltog i VIAs konference Futures of education - learning to become
i april.

Global Education Network

MUNDU har deltaget i flere online møder i Nord-Syd-Centerets netværk for
global undervisning.

Kommunikationsenheden
Udenrigsministeriet har i løbet af 2021 afholdt flere inspirationsmøder med
henblik på at ændre sine puljer. MUNDU har deltaget i dem alle.

Concord Europe Hub 4
MUNDU er fortsat repræsentant i samarbejde med CISU. Vi har deltaget i
både møder og konsultationer i løbet af året.

>MUNDU på VIN - Verdensmål i Norddjurs..
Foto: Norddjurs Skoletjeneste
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Arkitektskolen
En lærer på Aarhus Arkitektskole havde fået øje på MUNDU og projekterede
en semesteropgave om bæredygtighed til de studerende. MUNDU havde
møde et par gange med tre studerende med henblik på at inspirere og
kommentere deres produkter.

GENE - Global Education Network Europe

MUNDU deltog i lanceringen af den politiske proces hen mod en ny europæiske deklaratoin om global undervisning til 2050.
.

Leipzig Universität

MUNDU bidrog til Lasse Hansens forskningsprojekt om global undervisning med et interview og et online-møde.

ULF Verdensmålsdag

MUNDU deltog i ULFs Verdensmålsdag med to workshops om verdensmål
og undervisning på Godsbanen i Aarhus.

Doughnut Konference

En af de mange online-konferencer i 2021, som MUNDU deltog i, handlede
om Kate Raworths doughnutøkonomi. Organisatinoen ”Vores Fælles Bedste” havde organiseret konferencen om Aarhus som doughnut-by.

Aarhus Årskonference 2021

Dette års klimakonference blev afviklet virtuelt. MUNDU deltog i flere af sessionerne.

VIA University College

I løbet af året har MUNDU haft både virtuelle og fysiske møder med repræsentanter fra Studentervæksthuset med henblik på forskellige typer af
samarbejder.

Århus Ungdommens Fællesråds årsmøde
MUNDU deltog i ÅUFs årsmøde.

Genbrug til Syd

MUNDU holdt et kort online-opolæg om partnerskaber med skoler ved årsmødet for Genbrug til Syd.
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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 fra 5 til 3 kontorpladser.
Sekretariatet har været i gang med at dokumentere arbejdsopgaver for
bedre at kunne trimme organisationen. Ligeledes har organisationsændringer, medlemsrekruttering og fundraising fyldt ekstraordinært meget.

Personale

Personalet i sekretariatet har i 2021 bestået af sekretariatsleder Sonja Salminen, projektmedarbejder Maja Kjærgaard, Kristoffer Larsen og bogholder Olta Dannemann. 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. Kristoffer har afholdt 4 ugers barselsorlov i 2021.
Vi er heldige, at vi kan tiltrække dygtige praktikanter. I starten af 2021 var
Camilla Løvendahl ansat, derefter Amalie Blæsild Johansen og i efteråret
var Rikke Schmidt tilknyttet MUNDU i næsten fire måneder.
Frederik Vincent Langkilde har været i praktik som researcher for Malawi-projektet nogle timer om ugen hele året.

Frivillige indsatser

Tak til Olta Dannemann, Maja Kjærgaard, Clara Lucia Tonnisen og Eva Esmann Behrens. Stor tak til bestyrelsen, som i 2021 har påtaget sig ekstraordinært meget arbejde på grund af den svære økonomiske situation.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt i alt 11 bestyrelsesmøder fra januar 2021 til og med
april 2022, fordelt på 7 i 2021 og 4 i 2022. Dertil kommer to workshops (november 2021 og februar 2022) med CISU for at udvikle på organisationen.
Dertil kommer møder i fundraisingsudvalg, økonomiudvalg og udvalg for
vedtægtsændringer.
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I løbet af året har MUNDU flere gange bistået Ghana Akrowa Aged Life

PR og markedsføring

I løbet af 2021 har MUNDU etableret sig på flere undervisningsportaler. Vi
var allerede på skoletjenesterne i Aarhus (ULF), Norddjurs Kommune, Silkeborg Kommune, Sønderborg Kommune, Thisted Kommune, Vejle Kommune, Viborg Kommune, Aalborg Kommune samt den landsdækkende Skoletjenesten, som har udspring i København.
I 2021 fik vi henvendelser fra Forstå.dk og MeBook med tilbud om gratis
optagelse på deres portal. I juni var MUNDU fremhævet som udbyder hos
Forstå.dk og på Skoletjenesten. Portalen Skolen i virkeligheden tilbød os
også at blive optaget hos dem. Deres portal dækker hele landet.
I starten af året deltog vi i et netværksmøde med Børne & Ungeforvaltningen i Vejle Kommune, hvor vi kort fortalte om MUNDUs tilbud til lærere. Vi
deltog med en lille stand på VIAUC’s frivilligdag.

Kurser, besøg og øvrigt
ÅUF, Kassererkursus 1: Grundlæggende introduktion
Kristoffer deltog i maj i Århus Ungdommens Fællesråds kursus henvendt til
personer, der arbejder med bogføring. Kurset gav blandt andet en introduktion til årsregnskabet, kontoplan og bilagsadministration.
CISU, Pengene er bevilget
Kristoffer og Sonja deltog i juni i CISUs kursus, som havde fokus på at præsentere de vigtigste krav, som CISU stiller til forvaltning af en bevilling.
CISU, Den gode engagementsindsats
Kristoffer og Sonja deltog i september i et møde med fokus på engagement.
Kurset introducerede de vigtigste elemeneter for ansøgninger til CISUs engagementspulje.
DGI Østjylland, Grafisk Facilitering
Kristoffer deltog i september i et kursus om grafisk facilitering.
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>Kristoffer til møde i Bologna.
Foto: Sonja Salminen
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