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Forord
2019 blev et meget sært år. Den verdensomspændende pandemi satte en
brat stopper for globale rejseaktiviteter og håndtryk, og sendte os på hjem
mearbejde. Overalt i verden afslørede den smitsomme virus uligheder og
uretfærdigheder. Der er større behov end nogensinde for at have globalt
udsyn, der kan bidrage til at løse globale problemer og skabe et ægte
systemskifte.
Desværre fik pandemien også en stor betydning for skoler og uddannelsesinstitutioner. Elever og studerende blev sendt hjem. Både daglig undervisning og eksamener blev flyttet online. MUNDUs ansatte arbejdede også
hjemmefra og afholdt personalemøder og bestyrelsesmøder via Skype og
Zoom. Uheldigvis betød nedlukningen af Danmark, at MUNDU fik en del
aflysninger af planlagte aktiviteter. Vi har valgt at disse aflysninger kommer
til at fylde i årets beretning, fordi vi har lagt et stort arbejde i koordination
og planlægning.
2019 blev desværre også det år, hvor vi mistede MUNDU’s sekretariatsleder og administrator igennem mere end 20 år. Susanne Pascal afgik ved
døden efter længere tids sygdom. Hun er savnet hver dag i MUNDU.
Mads Bentsen
Formand for MUNDUs bestyrelse
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Projekter
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. 2019 er projektets andet år, og de første opstartsvanskeligheder er nu overstået.
Sonja Salminen er ansat som national koordinator for Danmark i projektet.
I løbet af året har hun deltaget i møder, kurser og konferencer i Berlin,
Helsinki og i Bulgarien. Sonja deltog også i et kursus om global undervisning på EarthCare i Gorca, Slovenien fra d. 4. til 11. august, 2019. Karen
Hagelskær blev ansat som lønnet praktikant fra november 2019 til august
2020. Hun deltog i et møde med det nordeuropæiske forskernetværk i
Edinburgh i januar, 2020.
MUNDU har i år afholdt to møder om verdensmålenes delmål 4.7, som
handler om transformativ læring, global undervisning og undervisning for
bæredygtig udvikling. Møderne var et samarbejde med Globalt Fokus og
CISU og foregik i København d. 26. maj og d. 26. september, 2019. I forbindelse med andet møde udgav vi en lille kortlægning eller øjebliksbillede
af det danske arbejde med delmål 4.7, med formålet at informere civilsamfundet om status på 4.7 aktiviteter i Danmark. Desuden har vi udgivet en
oversættelse af en håndbog i global undervisning fra Vanessa Andreottis
kollektiv.
MUNDU deltager i et nordeuropæisk partnerskab mellem forskere og organisationer om vidensudveksling om global undervisning. Første møde
var i Edinburgh i januar 2020, hvor Karen Hagelskær deltog, og det næste
skulle have foregået i København. På grund af corona-restriktioner afholdt
vi i stedet mødet online, men gav det et dansk præg via lidt sproglig pauseunderholdning samt en online-rundvisning i dansk slavehandels fodspor.
MUNDU deltog i Internet of Things Week med udstilling om delmål 4.7 i
Ridehuset den 18., 19. og 20.maj 2019. Her opstod den første kontakt mellem MUNDU og Teknisk Landsforbund Østjylland. Siden har vi etableret
et udforskende partnerskab, hvor vi arbejder med global undervisning i
fagforeningsregi. Vi arbejder især med at konkretisere verdensmålene over
for ansatte og medlemmer i fagforeningerne.
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I løbet af 2019 har vi været i gang med at planlægge et større projekt om
genbrug og global undervisning på Aarhus Kommunes innovative genbrugsstation Reuse i samarbejde med diverse grønne organisationer. Arrangementet skulle have fundet sted i maj 2020, men det blev desværre
aflyst på grund af corona.
Jeppe Kiel Christensen er MUNDUs repræsentant i styregruppen for Bridge 47. I den forbindelse har Jeppe repræsenteret Bridge 47 ved UNESCO
Forums møde om global undervisning i Sydkorea i juli 2019.

12 mænd fra Malawi
MUNDU modtog bevillinger fra Danidas og CISUs Oplysningspulje til at
producere filmen om 12 mænd fra Malawi, der opholdt sig i Kolind i halvandet år i 1965-66. Vi har også indsamlet lidt midler via crowdfunding. Der
er dog behov for flere midler til produktionen. I slutningen af 2019 indgik
vi en aftale med fotojournalist Alex Ladime og journaliststuderende Daniel
Myrup Pedersen om at lave filmen. Optagelserne i Kolind startede så småt
i januar og februar. Vi havde netop booket flybilletter til at rejse til Malawi for
at optage, da Udenrigsministeriet lukkede for udrejser, og corona-restriktionerne sendte os på hjemmearbejde. I midten af april afgik Alex Ladime
desværre pludseligt ved døden. Daniel Myrup Pedersen planlægger at rejse til Malawi i januar 2021 sammen med Sonja for at fortsætte optagelserne.

> 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.

Danidas Verdensfilm
MUNDU producerer undervisningsopgaver til Danidas Verdensbilledlegat
hvert år. I år har vi produceret cirka 40 opgaver til de 10 film.

Skæring skole
Efter vi i 2019 besøgte Skæring skole med Trommer & Tale, var lærerne så
begejstrede, at inspektøren ønskede træning af hele personalet. MUNDU
besøgte derfor skolen igen i marts og afviklede et kursus i global undervisning for den udvidede personalegruppe.

Horsens Landbrugsskole
Skolen indledte et længere forløb om FN’s 17 verdensmål og bestilte en
workshop rettet mod eleverne. Vi besøgte skolen den 20. november.

Tietgen Handelsgymnasium
Tietgens Handelsgymnasium planlagde opstart af en ny studieretning:
Marketing Verdensmål inden for fagene afsætning og virksomhedsøkonomi. I den forbindelse bestilte de et inspirationsoplæg for deres undervisere.
Vi besøgte skolen i april 2019.

ICYE
Den 11. januar 2020 afholdt vi en mindre workshop om kultur og kulturelle
forskelle for ICYE’s mentorer.

Fonden for Entreprenørskab
I starten af februar 2020 afholdt vi et oplæg for undervisere på ungdomsuddannelserne. Underviserne deltog i en event, hvor 140 elevhold fra hele
landet dystede i entreprenørskab.
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Kommuner

Igennem 2019 har vi været i kontakt med Norddjurs- og Middelfart Kommunes skoleforvaltninger. Norddjurs bestilte os til at producere flere
workshops samt pauseunderholdning til en messe, som desværre blev
aflyst. Middelfart Kommune ville orientere sig i forhold til vores fremtidige
samarbejde, idet kommunen er meget aktiv i forhold til verdensmålene.

Øvrige

Vi har modtaget flere henvendelser angående projektsamarbejder, som
af forskellige årsager ikke har været mulige at realisere. I 2019 har vi fået
tilbud om at deltage i et projekt i Niger, et projekt om mad og verdensmål,
og et om Kenya. Alle henvendelser skal behandles og det tager naturligvis
tid.
I marts måned fik vi en spændende henvendelse fra ARoS Aarhus Kunstmuseum. De ville gerne indlede et samarbejde med MUNDU i forbindelse
med en særudstilling ”Tomorrow is the Question”. Her forholdt forskellige
kunstnere sig til de 17 Verdensmål. Formidlingsudvikleren ønskede et inspirationsoplæg til lærere og pædagoger. Vi udviklede oplægget og satte
det på ARoS’ program, men der kom desværre for få tilmeldinger, så lærerkurset blev ikke til noget.
Undertiden kommer der lidt pudsige henvendelser som fx når skoleelever
skal have besvaret spørgsmål om fattige lande og udvikling, eller når en
lokal festuge i Skælskør skal høre om, hvad MUNDU kan tilbyde.
Hvert år får vi en del henvendelser på vores websted ’Sådan Bor Jeg’. I år
blev det til 32 i alt.
Hver gang Danidas Oplysningsbevilling har ansøgningsfrister, får vi som
regel også tilbud om at være med i et projekt. Andre beder bare om vores
hjælp til ansøgningen.
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 Århus Ungdommens
Fællesråd på Dokk1 målrettet unge.
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Formidlere og materialer
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.
I 2019 har MUNDU leveret i alt 91 formidlere - sidste år var det 81. Ud af
disse har 44 været til Uretfærdig Middag. De resterende har været gæstelærerbesøg, formidling i forbindelse med egne projekter, eller når skoler
eller andre institutioner har ringet ind og skulle have et undervisningsforløb eller temadag om børn og unge i udviklingslandene.
Vi har afholdt 6 foredrag om Verdensmålene, 11 uretfærdige middage og
7 Trommer & Tale.
Som noget nyt vil vi opgøre aflyste forløb, for at få et mere retvisende billede af arbejdet i sekretariatet. Vi har modtaget 1 aflysning af en bestilling på
Trommer & Tale, 5 afbestillinger på gæstelærerforløb, 7 afbestillinger på
Uretfærdig Middag samt 5 afbestillinger på foredrag om verdensmålene.
Vi har udlånt 6 genstandskufferter – sidste år var det 4 udlån. To skoler
aflyste deres lån på grund af fragtprisen. Derudover har vi igen udsendt
NGUEM-NGUEM materialet til en enkelt skole samt udlånt Peter Kramhøfts bøger til en anden skole.
MUNDU præsenterer sine tilbud – gæstelærere, Uretfærdig Middag, lærerkurser m.v. – på i alt 6 forskellige skoletjenester. ULF i Århus, KLC Viborg, Rum Thisted, Ud & Lær Silkeborg, Aaben Aalborg og Skoletjenesten
(landsdækkende, idet den samler eksterne læringsmiljøer i hele Danmark).

U-huset
MUNDU administrerer fortsat U-huset samt deltager i årets bestyrelsesmøder. Vi afholder morgenmad første fredag i hver måned, en fælles sommerfest i slutningen af juni samt en julefrokost i starten af december.

Udsnit af MUNDUs bod ved
UD&Lærs messe i Silkeborg.
Foto: Sonja Salminen
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Netværksaktiviteter
U-huset
CISU havde besøg af Udviklingsminister Rasmus Prehn den 13. december,
og arrangerede i den forbindelse morgenmad og fælles oplæg for medlemmer.

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

ULF - Undervisnings & Læringsforløb i Aarhus
Sonja deltog i en undervisnings- og formidlingsdag for udbydere om formidlingspraksis den 14. november, 2019.

Concord Europe Hub 4

Concord har ændret deres strategiske forretningsplan, sådan at global undervisning er blevet til et tværgående tema og ikke et selvstændigt område. Sonja deltog i det sidste Hub4-møde i Helsinki den 4.-5. november.
Fremover bliver der flere møder af mere konsulterende natur.

Europarådets Nord-Syd-center
Maja Kjærgaard deltog i det årlige møde om global undervisning i Portugal
i februar 2020.
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Nordisk Samarbejde

I 2019 lykkedes det at stable et samarbejde på benene med samarbejdspartnere i Island, Færøerne og Norge. Sammen producerede vi to ansøgninger til Nordplus programmer. Begge ansøgninger blev honoreret med
en portion midler. Vi fik penge til en nordisk konference om delmål 4.7 og
til en nordisk udgave af Sådan Bor Jeg. Desværre lykkedes det ikke at få
den nødvendige ekstrafinansiering op at stå. Derfor er vi blevet nødt til at
returnere pengene.

CISU

MUNDU har deltaget i flere møder og kurser i CISU. Dels om engagementspuljen og dels om oplysningspuljen.

Verdensrummet
Århus Kommune har oprettet et fysisk formidlingsrum om verdensmålene på Dokk1. MUNDU besøgte projektlederne og diskuterede forskellige
muligheder for samarbejde. Senere blev personalet inviteret med på en
sejltur i Århus bugt med Britta Leth med levende formidling om byens
vikingefortid.

Udsigten til Strandvejen fra
M/S Britta Leth.
Foto: Sonja Salminen
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Fra
sekretariatet
Personale

Sonja Salminen har været ansat i hele perioden som projektleder og som
projektkoordinator for Bridge 47. I forbindelse med Bridge 47 fik MUNDU
tilbudt at huse en lønnet praktikant. Vi var så heldige, at vi kunne ansætte
Karen Hagelskær i stillingen fra 11. november frem 21. juli 2020, hvor Karen
gik på barsel. Maja Kjærgaard har været i virksomhedspraktik fra den 10.
december til den 20. januar. Derefter blev Maja ansat i løntilskud fra den
21. januar frem til 19. april og i ordinært midlertidigt job fra 1. september
2020.
Elena Camelia Mitru har været praktikant fra d. 5. september til 20. december. Emmeli var erhvervspraktikant fra d. 2. til 6. december. Susanne
Rasmussen og Thomas Kamp Damgaard har været hyret ind til afgrænsede opgaver.
Olta Dannemann har påtaget sig administrationen i MUNDU fra nytår. Olta
gik på barsel i april. Hun vender tilbage fra 1. oktober.
Simon L. Iversen og Jeanette Westh har bistået med bogføring og finansrapport til Bridge 47.

Frivillige indsatser
Udover ansatte er MUNDU stærkt afhængig af en vis frivillig indsats. Mange tak til Susanne Pascal, Olta Dannemann, Maja Kjærgaard, Sara O’Keefe Jacobsen, Eva Esmann Behrens, Clara Lucia Tonnisen, Louise Austeen
Leth, Rune Vinter og bestyrelsen generelt.
I løbet af 2019 har vi udviklet et historisk projekt i samarbejde med Historisk
Værksted, lærerne Kirsten Sestoft og Kristina Eiberg Nielsen fra Skjoldhøjskolen, samt frivillig i Ghana Venskab Pia Asvig Iversen. Projektet er endnu
ikke finansieret.
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Fra
sekretariatet
Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt fem ordinære bestyrelsesmøder i 2019. Flere af
møderne har været afholdt som online-møder af hensyn til corona-begrænsningerne.

PR og markedsføring

MUNDU har deltaget i flere aktiviteter for at markedsføre vores produkter
og tilbud. Vi har haft en bod på markedsdagen for undervisere i Silkeborg,
hvor vi var inviteret af den digitale platform UD&LÆR i Silkeborg kommune. MUNDU deltog for 3. gang i VIA’s frivillig dag, hvor vi rekrutterede nye
værter til Uretfærdig Middag. I maj deltog vi i Friskolernes Landsmøde i
Kolding, hvor vi kort fortalte en gruppe lærere om vores tilbud.

Besøg på kontoret
Vi har haft besøg af Po-Wei Weng fra The Cambridge School of Weston,
Massachusetts, USA. Han kom for at hente inspiration og tale om global
undervisning i Danmark.
Direktøren for Nám Eyðun Gaard kom for at tale om det nordiske samarbejde.
Timo Holzhoff, koordinator for Innovation-team i Bridge 47 kom for at tale
om den publikation, som vi skulle samarbejde om.

Øvrigt
To dødsfald i foråret har skabt stor sorg i MUNDU.
Den 16. april 2020 afgik vores nye samarbejdspartner, Alex Luka Ladime
ved døden midt under landets nedlukning. Alex var hyret ind som fotojournalist til at producere filmen ”12 mænd fra Malawi”.
Æret være Alex’ minde.
Vores kære kollega, administrator og veninde Susanne Pascal afgik ved
døden den 16. juni 2020 efter lang tids sygdom.
Æret være Susannes minde.
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Susanne poserer i en af de mange kjoler,
som vi indkøbte i Bamako, Mali i
forbindelse med
Det Vestafrikanske Marked, 2013.
Foto: Marianne Axelsen
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