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> Didier Larsen optager film i Bargny,
Senegal, til projektet Over Muren. 

Foto: Jeanette Westh.



SIDE 2

I 2018 kom verdensmålene for alvor på alles læber. Kommuner, uddan-
nelsesinstitutioner og offentlige myndigheder er begyndt at arbejde ak-
tivt med dem, og flere forskellige initiativer er blevet sat i søen. I MUNDU 
arbejder vi naturligvis også med verdensmålene, og i 2018 påbegyndte 
vi et tværnationalt samarbejde med organisationer i 16 europæiske lande 
i projektet Bridge 47. Fra sekretariatets side har der været lagt et utroligt 
flot stykke arbejde i projektet, hvor man udover arbejdsopgaver i Bridge 47 
også har løst daglige opgaver. Herudover har forskellige bestyrelsesmed-
lemmer givet en hånd med i arbejdet. Det vidner om en stor dedikation.
 
Sommeren 2018 vil nogen nok kalde dejlig, og andre vil helt sikkert kalde 
den forfærdelig. En ting er dog sikkert, og det er, at den var varm og lang. 
Om det var sommerens skyld, at klimaet for alvor kom på dagsordenen, 
skal være usagt. Men på dagsordenen kom klimaet i hvert fald. Mange 
forskellige rapporter dokumenterede med hvilken hastighed klimaet for-
andrer sig. I mange lande begyndte man for alvor at diskutere, hvordan 
man kan opfylde Paris-aftalen, underskrevet helt tilbage i december 2015.
 
Mens de voksne har nølet, er klimabevidstheden for alvor slået ned i de 
unge. Og med den svenske skolestrejkende klima-aktivist Greta Thunberg 
som forbillede begyndte flere og flere unge at udtrykke deres bekymring 
over den fodslæbenhed, de oplevede. 2018 sluttede således med en de-
monstration på 15.000 deltagere, som startede på Nytorv og bevægede 
sig op til Rådhuspladsen i København. Til de voksne fristes man næsten 
til at citere Bob Dylan: ”Something is happening here, and you don’t know 
what it is. Do you, Mr. Jones?”
 
På trods af de massive globale problemer, klimaforandringer bringer, hvis 
der ikke bliver fundet nogle fornuftige løsninger, synes pulsen på de of-
fentlige debatter at gå fra nul til hundrede, når der bliver diskuteret minori-
teter. Især muslimer må lægge øre til både fordomme, generaliseringer og 
provokationer rettet mod dem på grund af deres ophav og intet andet. Der 
er behov for en ordentlig offentlig debat, hvor fakta og forståelse er om-
drejningspunktet, hvis man skal give populismen et seriøst modspil. Det er 
også vigtigt, at man mødes ansigt til ansigt og taler med hinanden og gør 
et seriøst forsøg på at forstå hinanden. Det er nemmere i virkeligheden end 
bag en skærm.
 
Ud fra disse betragtninger, kan det kort konstateres: vores arbejde er der 
stadig brug for.

Mads Bentsen
Formand for MUNDUs bestyrelse

Forord
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Over Muren
Vores projekt om fysiske og mentale mure og grænser mellem menne-
sker støttet af Undervisningsministeriet , Columbus Fond og CISUs Oplys-
ningspulje blev færdigt i september og ligger nu frit tilgængeligt for un-
dervisere og andre interesserede på www.overmuren.dk. Holdet bag var 
Jeanette Frank Nielsen, Emilie Lange, Karen Løfgren, Didier Larsen, Gia-
como Cusenza, Cheikhou Diarra, og med Jeanette Westh som projektle-
der. En essentiel del af materialet er en dokumentarfilm optaget i Senegal 
og Sicilien - på hver sin side af den naturlige mur mellem Europa og Afrika, 
som Middelhavet udgør.

Bridge 47
MUNDUs arbejde i Bridge 47 drejer sig om innovative metoder, partner-
skaber og fortalervirksomhed i forhold til at fremme global undervisning. 
I 2018 kom projektet for alvor i gang med masser af møder og aktiviteter 
rundt omkring i Europa. Derfor havde vi besøg af Vanessa Andreotti i april, 
hvor hun lavede en velbesøgt workshop om kritisk global undervisning. 

Sonja Salminen er ansat som national koordinator for Danmark i projektet. 
Hun har deltaget i møder i Berlin og Bonn med de to hold - ”innovation” 
og ”partnerskab” – som hun arbejder i. Partnerskabsholdet arrangerede en 
workshop ”Tone of Voice” i Dublin, som hun deltog i. Derudover har hun 
været til personalemøder i Helsinki, Bruxelles og Berlin. Susanne Pascal 
har været medlem af styregruppen frem til årsskiftet, hvor Jeppe Kiel Chri-
stensen overtog posten. Rune Vinter deltog i Bridge 47s globale konferen-
ce i Bruxelles.

Sonja har endvidere været aktiv i gruppen vedrørende Bridge 47 projektets 
visuelle identitet samt gruppen, som præsenterer hvad global undervis-
ning er. 

I forbindelse med projektet har MUNDU indgået et fortalervirksomheds-
partnerskab med Globalt Fokus og CISU. I partnerskabet har vi hidtil væ-
ret til møde med international afdeling i Undervisningsministeriet, lavet 
en kortlægning over global undervisning, deltaget af lanceringen af Den 
Danske UNESCO-nationalkommissions nye strategi, produceret tekst til 
Globalt Fokus’ webside om global undervisning samt afholdt et møde om 
delmål 4.7 i Vartov. MUNDU har i årets løb arbejdet for at skabe udforsken-
de partnerskaber med Aalborg Kommune, Skanderborg og Middelfart 
Kommune, virksomheden Gardin Lis, Institut for Konstruktiv Journalistik og 
Politiskolen. 

Endelig har vi et Nordic Knowledge Exchange Network på vej i 2019, som 
skal forene den akademiske verden med folkelige organisationer. 

Projekter
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Verdensspejl Festival
Festivalen løb af stablen for femte gang i perioden fra mandag den 3. sep-
tember til og med søndag den 9. september. Denne gang med et stærkt 
fokus på FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling samt på Aarhus Fest-
uges tema ”bridging”.

Dagligt i hverdagene havde vi aktiviteter for skoleelever. For de yngste i 
indskolingen havde vi indrettet et Sahel/Afrika-fortællerrum. Fortæller-
rummet var indrettet med måtter og puder på gulvet, verdensmålene som 
klodser samt med billeder og genstande fra blandt andet Burkina Faso.

Elever fra mellemtrinnet blev inviteret til en tur i læringsrummet, som vi 
kaldte ”Rejse til en anden verden” med reference til den verden, som vi 
alle skal skabe efter 2030. I den verden har flere mennesker et godt liv. 
Alle går i skole, får nok at spise hver dag og lever i harmoni med naturen. 
Læringsrummet var en stor søjlekælder opdelt i 4 store og et lille rum. 
Rummene var udsmykkede med billeder, blomster, verdenskort, duge og 
desuden med forskellige dufte og smage. De 4 store rum var indrettede 
som henholdsvis fortællerrum med 25 taburetter, nyhedsrum med 26 op-
hængte nyheder, verdenskortrum med blanke verdenskort samt et idérum 
indrettet som biograf. 

Elever fra udskolingen blev tilbudt en Uretfærdig Middag, en workshop 
om spiselige insekter eller om verdensmålene og globale forhold. 

Til ungdomsuddannelserne havde vi en workshop med to kunstnere fra 
Vietnam og fra Ghana om Street Art.

I weekenden havde vi besøg af den indiske danser Roja Kannan og et vel-
besøgt globalt modeshow. Hver aften havde vi salg af mad fra Zambia, 
Nepal, Senegal, Venezuela og Indien og et oplæg eller kulturel underhold-
ning fra Tanzania, Nicaragua, Venezuela, Nepal og Syrien. 

Vi havde som altid et levende marked i teltet, hvor forskellige organisatio-
ner solgte spændende genstande fra den store verden. 

> Elever lytter til vestafrikanske vandrehistorier 
engageret fortalt af Thyge Christensen.
Foto: Kim Frost.
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Uretfærdig Middag
Projektet er nu et stående tilbud, som vi har lagt på skoletjenester rundt 
omkring i landet. Det betyder, at vi løbende får bestillinger. Derfor har det 
også været nødvendigt at udvide feltet af middagsværter. Således har vi 
flere gange forsøgt at rekruttere nye middagsværter med svingende held. 

I 2018 afholdt vi syv Uretfærdige middage rundt i hele Danmark. Derud-
over er seks middage enten blevet rykket til 2019 eller aflyst, fordi vi ikke 
kunne finde nok middagsværter til at tage afsted.

I 2019 frem til generalforsamlingen har vi afholdt otte middage og flere er 
under planlægning.
 

Lommefilm
MUNDU har bidraget med undervisningsaktiviteter til fire små film om Bo-
livia. Temaerne var inspireret af FN’s 17 verdensmål.

Danidas Verdensfilm 
Igen i år bad Innovisio os om at producere undervisningsopgaver til grund-
skoleniveau for årets ti film fra Danidas Verdensbilledlegat. Opgaverne bli-
ver publicerede på U-web sammen med filmene. MUNDU har produceret 
disse opgaver siden 2012. 

AFS Interkulturel Konference
MUNDU deltog med to workshops om undervisning med globale temaer 
og verdensmålene på AFS’ Konference om interkulturel læring og global 
dannelse i undervisningen i september. 

Kommuner
MUNDU har besøgt Aalborg Kommune og afholdt møder om et fremtidigt 
partnerskab og samarbejde. Vi har været lidt involveret i planlægningen af 
bæredygtighedsfestival. 

Vi har besøgt Skanderborg Kommune og afholdt en workshop om FN’s 
verdensmål overfor en gruppe lærere, der deltog i projektet ”Fra skoleelev 
til Verdensborger”.
 

Konsulent-
opgaver
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Friskolerne
I samarbejde med konsulent Jakob Clausager Jensen har MUNDU udbudt 
to typer kurser om EU og verdensmålene til friskoler og efterskoler. 

Vi deltog også i Friskolernes store årsmøde med et kort oplæg om vores 
tilbud.

Øvrige 
Vi har haft besøg af lærere fra Hovedgaard, Stensballe og Lange skoler. 
De var ved at oprette et valgfag ”Ung i en globaliseret verden” og søgte 
inspiration.

Vi har haft besøg af Lise Malling fra Dansk Vietnamesisk Forening to gan-
ge. Første gang var en forespørgsel om deltagelse i et projekt om børns 
tegninger. Anden gang for at lave oplysningsprojekt i samarbejde med 
MUNDU. Ansøgning er blevet indsendt til CISU.

> Elever i aktion under Uretfærdig Middag 
- der er som regel rift om spillets få colaer! 
Foto: Kim Frost.
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Gæstelærere og genstandskufferter
I 2018 lykkedes det desværre ikke at skaffe finansiering til Global Praksis 
– Trommer & Tale fra Danidas Oplysningsmidler. I stedet oprettede vi et 
samarbejde med ULF om, at de kunne betale op til 10 forløb. Der har væ-
ret løbende interesse for forløbene, og vi har derfor fået lov til at gentage 
successen til næste skoleår. I 2018 har vi været på 4 skoler. I 2019 indtil nu 
har vi også besøgt 4 skoler. 

I 2018 har MUNDU leveret i alt 81 formidlere. Ud af disse har 28 været til 
Uretfærdig Middag. De resterende har været gæstelærerbesøg, formid-
ling i forbindelse med egne projekter, eller når skoler eller andre institutio-
ner har ringet ind og skulle have et undervisningsforløb eller temadag om 
børn og unge i udviklingslandene. 

Ud af det samlede antal formidlinger har der været:
•  4 forløb om Asien og Mellemøsten
•  22 forløb om Afrika
•  37 Verdensmålsforløb

Et forløb er defineret som: en formidler, som er ude og holde oplæg enten 
i skoler, institutioner, ved møder eller andre formidlingssituationer. Et for-
løb kan således strække sig fra 1½ time til to hele dage.

Vi modtager regelmæssigt henvendelser fra lærere i forhold til bestilling 
af gæstelærere, som efterfølgende bliver trukket tilbage eller aflyst, fordi 
skolen ikke har midler til besøget.

Udlånet af genstandskufferter er det laveste nogensinde. Vi har kun regi-
streret 4 udlån i 2018. 

MUNDU præsenterer sine tilbud – gæstelærere, Uretfærdig Middag, læ-
rerkurser m.v. – på i alt 6 forskellige skoletjenester. ULF i Århus, KLC Vi-
borg, Rum Thisted, Ud & Lær Silkeborg, Aaben Aalborg og Skoletjenesten 
(landsdækkende, idet den samler eksterne læringsmiljøer i hele Danmark).
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U-huset 
MUNDU administrerer fortsat U-huset samt deltager i årets bestyrelses-
møder. Vi afholder morgenmad første fredag i hver måned, en fælles som-
merfest i slutningen af juni samt en julefrokost i starten af december. 

Danidas Oplysningspulje
Susanne deltog i et uformelt dialogmøde med medlemmer af Oplysnings-
puljen sammen med andre tilskudsmodtagere fra blandt andet Chroma 
Film, Envice, GEGE og flere. Her blev blandt andet drøftet temaer så som: 
puljens nye retningslinjer, markedsføring, nå ud til bredere målgrupper, få 
lærere til at anvende støttet materiale, at nå unge med kreativ formidling, 
samt hvordan tilskuddene kan skabe handling og forandring. Aase Mikkel-
sen er gået på pension og Kathrine Dalsgaard har overtaget stillingen. 

Skolemessen i Århus
MUNDU deltog på årets Skolemesse i april med en lille stand. Her havde vi 
blandt andet udstillet Peter Kramhøfts bog om børnesoldater. Som sæd-
vanligt var det hyggeligt at gå i dialog med de mange undervisere, som 
besøger messen.

Verdens Bedste Nyheder og Verdenstimen
Verdenstimen er et samarbejde, som synliggør de mange undervisnings-
forløb om verdensmål, som folkelige organisationer står for. MUNDU del-
tager med flere af vores forløb. Dog deltager vi ikke særligt ofte i møderne, 
da de foregår i København. Verdens Bedste Nyheder er dog en vigtig sam-
arbejdspartner i forhold til både indhold, Verdenstimen og andet. I år har 
MUNDU desværre ikke deltaget i årets kampagnedag ”Verdens Bedste 
Morgen”. Den lå nemlig samtidig med Verdensspejl Festival.

Globalt Fokus
I forbindelse med Bridge 47 har MUNDU forsøgt at oprette et såkaldt for-
talervirksomhedspartnerskab med CISU og Globalt Fokus. MUNDU har 
minimal erfaring med fortalervirksomhed, men da vi er medlem af begge 
de store globale platforme var det logisk at forsøge sig med en indsats i 
forhold til verdensmålenes delmål 4.7 (global undervisning). 

Netværks- 
aktiviteter
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Foreløbig har vi afholdt et par møder. Processen blev dog noget forsinket 
pga. sygdom hos Global Fokus. Alligevel lykkes det at skabe lidt fremdrift 
idet MUNDU blev inviteret med til møde i Undervisningsministeriets Inter-
nationale afdeling via CISU. Her blev vi blandt andet orienteret om, at Nor-
disk Ministerråd i 2019 fokuserer på verdensmålene og delmål 4.7 under 
det islandske formandskab. Umiddelbart afstedkom det, at vi blandt andet 
besluttede at støtte ministeriet med en kortlægning. 

Eventuelt kan dette partnerskab være med til at sparke nyt liv i arbejds-
gruppen for den internationale dimension. Sonja bidrog i 2018 til at Global 
Fokus tog arbejdsgruppen ind under sine vinger igen og fik en ny tekst på 
websiden. Gruppen blev i denne sammenhæng omdøbt til Arbejdsgrup-
pen for global undervisning. 

Rethink Sustainable Society
I marts måned fik vi mulighed for at deltage i et århusiansk netværk. Mø-
derne foregår forskellige steder i byen. Vi deltog på Århus Kommunes 
Klimasekretariat i marts måned. Senere på året deltog vi også på GoGre-
enwithAarhus’ Årskonference. Her fik vi kontakt til en lang række andre 
organisationer, som nu også har startet et netværk: Grønne aktører i Århus.

ULF – Undervisnings & læringsforløb i Aarhus
Udover at være en digital skoletjeneste, hvor undervisere på alle niveauer 
kan finde spændende ud-af-skolen-tilbud, så laver ULF også spændende 
arrangementer, hvor udbydere og skoler kan møde hinanden. De inviterer 
langt tiere, end vi har mulighed for at deltage. MUNDU har i 2018 deltaget i 
Konference om Verdensmål. Udover at vi havde en workshop med Mål for 
Forandring, så blev MUNDU nævnt af ULF rigtig mange gange i løbet af 
konferencen. I forbindelse med Verdensspejl Festival havde vi et tæt par-
løb med ULF og Børnekulturhuset, idet vi afholdt festivalen i deres lokaler. 

UNESCO-netværket
I sensommeren blev vi kontaktet af UNESCO-netværket med henblik på et 
samarbejde. Vi afholdt et par planlægningsmøder, hvor vi afklarede typen 
og omfanget. Vi deltog også på et planlægningsmøde med deltagerne i 
UNESCO-netværket på Egå Gymnasium. Lige nu ligger dette samarbejde 
stille, efter det blev afklaret, at organisationer udenfor netværket ikke kun-
ne modtage midler.

Den Danske UNESCO Nationalkommission
Sonja deltog i lanceringen af den nye strategi i januar 2019. Strategien 
indeholder blandt andet stærke formuleringer om Global Undervisning i 
Danmark.
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1. maj
MUNDU deltager hvert år på betyrelsesmedlem Bo Hamburgers initiativ 
på 1. maj i Århus. Vi har foldere eller udstilling af verdensmål i et telt sam-
men med AIF/LO.

Concord Europe Hub 4
I 2018 har der været afholdt to møder i Hub 4. Desværre har det ikke været 
muligt for Sonja at deltage i nogle af dem. 

Europarådets Nord-Syd-center
Jeanette Frank Nielsen deltog i det årlige Global Education Week-møde i 
Portugal i november. 

Nordisk Samarbejde
I forbindelse med ansøgninger til Nordplus om ”Sådan Bor Jeg” i Norden 
og en fælles nordisk konference om global undervisning har MUNDU gen-
oplivet samarbejdet med RORG i Norge samt skabt nye kontakter i Island, 
Finland og Færøerne. 

FN-forbundet
Susanne og Sonja deltog i slutningen af oktober i en introduktion til FN’s 
Verdensmål arrangeret af FN-forbundet. 

CISU
Sonja og Jeanette deltog i introduktionsmødet til CISUs nye EU-projekt 
Frame Voice Report!
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Personale
I starten af 2018 var vi tre faste på sekretariatet: Susanne Pascal, Sonja Sal-
minen og Jeanette Westh. Jeanette Frank Nielsen fortsatte efter sin virk-
somhedspraktik i en projektansættelse på Over Muren. Det samme gjorde 
Karen Løfgren. Emilie Lange blev ansat i løntilskudsansættelse først på 
året og senere fulgte Kim Frost i samme funktion. 

Frivillige indsatser
Udover ansatte er MUNDU stærkt afhængig af en vis frivillig indsats. Man-
ge tak til Emilie Lange, Jeanette Frank, Cheikhou Diarra, Kim Frost og Sara 
O’Keefe Jacobsen for deres store indsats både i forbindelse med afvikling 
af arrangementer og fundraising. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med en omstrukturering af MUNDU både 
i forhold til medlemsstruktur, partnerskaber, netværksdannelse og andet. 
Der blev afholdt i alt 4 ordinære bestyrelsesmøder i 2018. Dertil kommer et 
særligt visionsmøde i december.

Der har været diskuteret en eventuel fusion mellem MUNDU og vores na-
boorganisation DIB. I den forbindelse har sekretariatet udarbejdet oplæg 
og skema til brug for sammenligninger. Der var stemning for sammenlæg-
ningen i MUNDU, men DIBs bestyrelse mente ikke, at det kunne give me-
ning. Derimod så de gerne mere samarbejde som fx at tænke MUNDU ind 
i oplysningsarbejde.

Øvrigt
I november 2018 havde MUNDU den store sorg at miste en trofast støtte 
og nær veninde, nemlig Laila Storm, der har været engageret i MUNDUs 
arbejde helt fra den spæde begyndelse. Laila satte sit markante præg på 
MUNDU med sin aldrig svigtende retfærdighedssans og omsorg for de 
svageste. Vi savner ofte hendes søde væsen på kontoret. Æret være Lailas 
minde.

Fra
sekretariatet


