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MUNDUs beretning for 2015
I 2015 skar regeringen den langsigtede udviklingsbistand ned med knap 50 procent. 
Det gik naturligvis også ud over oplysningsmidlerne. Danidas Oplysningsbevilling 
blev reduceret med to tredjedele til 16 millioner kr., og de folkelige organisationers 
egne beløb blev skåret med en procent. De internationale vejledere, som den tidlige-
re regering ansatte i 2014, blev sløjfet i december 2015. Al anden u-landsoplysning 
fik også af sparekniven. Alt i alt et ”annus horribilis” for global oplysning i Danmark. 

Denne udvikling har vi selvfølgelig også mærket på MUNDUs sekretariat, hvor vi 
helt klart er presset! - Men ikke slået ud! Det tvinger os til at tænke kreativt og i nye 
baner, - og det er vi gået i gang med! Vi kigger blandt andet på nye muligheder for 
samarbejde og funding - også udover Danmarks grænser. Og vi er kommet mere på 
banen i forhold til at markedsføre os selv og markere os politisk.

2015 bød dog også på mere festlige begivenheder end nedskæringer: For eksempel 
MUNDUs 25 års jubilæum, som vi fejrede med manér i maj måned. Og så selvfølgelig 
alle de succesfulde projekter og givende samarbejder, som er beskrevet nedenfor.

Projekter
Global Praksis-turné 
For fjerde gang rejste medarbejdere fra sekretariatet rundt i landet sammen med 
to gæstelærere. Denne gang besøgte vi 28 skoler og 6 efterskoler over fem uger. I 
år besøgte vi skoler i Vest- og Nordjylland, Vestfyn, Vestsjælland og Bornholm. Så-
ledes er vi kommet i berøring med knapt 3400 elever og 262 lærere gennem dette 
projekt. 
 Tilbuddet blev sendt ud til 500 skoler i udvalgte områder samt til 26 skoler, 
som var på venteliste fra forrige år. 
 Konceptet var det samme som de øvrige gange: Elever oplever et kultur-
møde og går i dialog med vores globale gæstelærere, Jimmy fra Zimbabwe og 
Cheikhou fra Senegal, og lærere får et oplæg om global undervisning med en masse 
konkrete redskaber og referencer til gratis globale tilbud samt et kompendium om 
global undervisning.
	 	 Denne	 gang	 var	 vi	 opfindsomme	 i	 forhold	 til	 pressemeddelelser,	
som vi bad skolerne om selv at videresende videre til lokale medier. Det resulterede 
i mere og bedre pressedækning.
 Vi har allerede ansøgt og modtaget midler til endnu en omgang i efteråret 
2016.
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Sombos Cambodia 
I foråret modtog vi en bevilling fra Danida til et undervisningsmateriale om Cambo-
dia	til	indskolingen.	Materialet	består	af	en	lille	film	og	et	website	med	supplerende	
materiale. Filmen præsenterer eleverne for mennesker og miljøer i Cambodia, som 
de møder på en rejse rundt i landet på udkig efter elefanten Sombo. Sombo er en 
elefant, der i 32 år red turister rundt om templet Wat Phnom i Cambodias hoved-
stad,	men	for	nylig	er	blevet	pensioneret.	Vi	rejser	til	Cambodia	for	at	finde	ud	af,	
hvad der siden er sket med Phnom Penhs elskede maskot. Filmen starter med en 
kort	animation	(ca.	1,5	min),	der	fletter	Sombos	historie	sammen	med	Cambodias	
nyere historie. I forsommeren var Eva, Jeanette og Susanne i Cambodia for at ind-
hente materiale til projektet. Projektet løber frem til udgangen af 2016.

 

Sådan Bor Jeg fase II
I	årets	løb	blev	der	lagt	sidste	hånd	på	både	film	og	profiler	på	webstedet.	Desværre	
fungerede samarbejdet med vores webpartner Nörd ikke optimalt, hvorfor dele af 
afslutningen	af	fase	II	blev	skubbet	flere	gange.	Efter	optimeringen	oplevede	vi	flere	
gange, at webstedet crashede, fordi det er blevet strakt til det yderste. I slutningen 
af september aftalte MUNDU og Nörd at udgive et nyt fundament. Det har hjulpet, 
men desværre oplever lærere stadig, at der er for lange svartider på webstedet. Det 
sagt, er vi dog grundlæggende glade for og stolte over Sådan Bor Jeg! 

Uretfærdig Middag
En ny bevilling har muliggjort en omarbejdning af vores gamle koncept for rollespil-
let Uretfærdig Middag, så det er blevet tilpasset de ældste klasser i folkeskolen. Vi 
har opdateret manualen og rekrutteret og uddannet 30 nye middagsværter, blandt 
dem en gruppe lærerstuderende. Der er blevet afholdt Uretfærdig Middag på 29 
skoler rundt omkring i landet. Fire efterskoler har endvidere købt en Middag af os.
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Min yndlingsting
En	 lille	 film	 om	nepalesernes	 yndlingsting	 blev	 færdig	 i	 sommeren	 2015.	 Filmen	
indeholdt interviews med børn, unge og voksne fra Nepal om deres yndlingsting. 
Projektet indebar besøg i 20 klasser på mellemtrinnet. Eleverne blev inddraget i 
forskellige	cooperative	learning	øvelser	og	fik	mulighed	for	at	røre	ved	og	dufte	til	
ting fra Nepal. Projektet blev søgt i Sonja og Susanne Jacobsens egne navne, men 
MUNDU bidrog både i forhold til markedsføring og administration af projektet.

Verdensspejl
I løbet af 2015 har vi afholdt færre månedlige Verdensspejl-arrangementer. Dog er 
det blevet til tre arrangementer om henholdsvis Senegal, Burkina Faso og Bolivia. 
Istedet har vi prioriteret kræfterne på Verdensspejl Festival i Aarhus Festuge.
	 Den	tredje	Verdensspejl	Festival	fik	en	flot	placering	i	Mølleparken,	fordi	vi	
tidligt gik i dialog med Aarhus Festuges sekretariat. Igen i år var det U-huset, der 
stod som afsender på festivalen med MUNDU som tovholder. Derudover var over 
40 foreninger og virksomheder involveret. Økonomien blev sikret dels fra Danidas 
Oplysningsbevilling,	Center	for	Kultur	og	Udvikling,	Interkulturelt	Center	og	Århus	
Festuge.	Derudover	fik	vi	sponsorater	fra	fem	forskellige	leverandører.
 Festivalen forløb over seks dage med en stærk blanding af musik, dans, op-
lysende foredrag og quiz, marked, udstilling og fest. Vi havde temaer om bæredyg-
tighed,	kreativ	aktivisme	samt	skoleaktiviteter	om	formiddagene	og	filmfremvisning	
om aftenen. Der var fortællinger, podcast-show og Uretfærdig Middag. Vi havde 
gæster fra Senegal og fra Tanzania. Et børnehjørne, et modeshow og en bar var der 
også. Således var der noget for hele familien.
 Festivalen blev en stor succes med mange aktive publikummer og deltage-
re. 1000 besøgte festivalen hver dag i weekenden og 500 på hverdagene. Over de 
tre dage besøgte 24 skoleklasser festivalen i forbindelse med skoleaktiviteterne.
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Genstandskufferter
og gæstelærere
Genstandskufferter
Udlån	af	kufferterne	bliver	ved	med	at	falde	på	trods	af	tilbud	om	gratis	lån	af	kuffert	
i forbindelse med Global Praksis. Det er naturligvis skolereformen og den stramme 
økonomi på skolerne, som er årsag til dette.

Udlån	af	kufferterne	fordeler	sig	således:
2011 2012 2013 2014 2015

Mali 1 5 2 2 1

Filippinerne 6 2 4 1 0

Bolivia 4 4 3 1 1

Peru 1 3 4 2 1

Vietnam 2 2 1 0 0

Kenya 4 6 7 10 3

Tanzania 1 3 3 1 1

Etiopien 3 3 1 0 0

Indien - Kushi 5 4 6 3 1

Indien - Kaste 1 0 0 1 1

Indien - Moderne 0 0 0 0 1

Indien - Religion 1 1 4 1 1

Indonesien - - - 1 1

NGUEM NGUEM - - - 2 0

Forgæves henv. 4 4 3 0 0

I ALT 33 37 26 25 12

Gæstelærere
I hele 2015 har MUNDU leveret i alt 385 formidlere. Ud af disse har 144 været til 
Uretfærdige Middage. De resterende har været gæstelærerbesøg, formidling i for-
bindelse med egne projekter, skoleturné, Verdensspejl og generelt, når skoler eller 
andre institutioner har ringet ind og skulle have et undervisningsforløb eller temadag 
om børn og unge i udviklingslandene. 
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Ud af det samlede antal formidlinger har der været:

•	 62 forløb om Asien og Mellemøsten
•	 22 forløb om Latinamerika
•	 90 forløb om Afrika
•	 211 forløb har været blandede, blandt andet 5 musikbands

Vi	definerer	et	forløb,	som	hver	gang	vi	har	en	formidler	ude	og	holde	oplæg	enten	
i skoler, institutioner, ved møder eller andre formidlingssituationer. Et forløb kan så-
ledes strække sig fra 1½ time til to hele dage.

Gæstelærerkursus
Over to dage i maj deltog 45 personer i vores gæstelærerkursus. Hovedtemaet 
var, hvordan man kan oversætte sin personlige historie til forandrende global un-
dervisning. Kurset indeholdt både praktiske værktøjer og teoretisk baggrund. Det 
handlede blandt andet om viden om det danske skolesystem, værdierne bag global 
undervisning, undervisningsteknikker og -teknologier. Således blev mange af vores 
gæstelærere	opdateret	på	den	seneste	udvikling	på	skoleområdet,	fik	viden	om	re-
formen	samt	noget	om	målstyret	undervisning	og	redskaber	til	at	lave	effektiv	global	
undervisning	i	den	ramme.	-	Og	ikke	mindst	fik	gæstelærere	talt	sammen	indbyrdes	
og draget nytte af hinandens erfaringer.
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Netværksaktiviteter
Globalt Fokus’ arbejdsgruppe 
om den globale dimension
MUNDU deltog i Globalt Fokus’ arbejdsgruppes møder og arbejde i forhold til at 
lave	et	positionspapir	vedrørende	en	fælles	definition	og	opfattelse	af,	hvad	global	
undervisning er. Senere på året handlede arbejdet om de nye 17 Verdensmål, poli-
tiske anbefalinger, henvendelser til folketingsmedlemmer (uddannelses- og udvik-
lingsordførere).	Hver	enkelt	organisation	fik	til	opgave	at	henvende	sig	til	tre	ordfø-
rere med anmodning om et møde.
 Globalt Fokus blev også ramt af regeringens sparekniv, og det gik desværre 
ud over allokeringen af midler til arbejdsgruppen. Gruppens fremtid er derfor usik-
ker.

Skolemesse
MUNDU var repræsenteret med en stand på Skolemessen i Aarhus. Her havde vi 
endnu en gang især fokus på at fremvise Sådan Bor Jeg. Vi havde helt nyt PR-ma-
teriale	med	og	fik	mange	gode	snakke	med	lærere	og	mulige	samarbejdspartnere.

Verdenstimen
Vi samarbejdede med Verdens bedste Nyheder om en fælles skole-kampagne om 
de nye Verdensmål. Verdenstimen handlede om at få alle skoler til at afsætte en 
lektion til at lære om de 17 nye Verdensmål. I samme forbindelse udskrev VBN en 
konkurrence for de skoler, som deltog. Vi bidrog med at sprede det glade budskab 
og levere konkurrencens præmie i form af globale gæstelærerbesøg. 

Verdens Bedste Nyheder
Vi deltog igen i år i kampagnen Verdens Bedste Nyheder. Udover at vi var på gaden 
og dele aviser og chokolade ud i september, var vi også repræsenteret på opstarts-
mødet i København. 

Europa
Jeanette deltog i Den 3. Internationale Konference om Global Undervisning i Za-
greb, Kroatien i november. Her havde hun mange og interessante dialoger med 
europæiske aktører. Et af resultaterne, som Jeanette kom hjem med, var et tilbud til 
MUNDU om at være dansk repræsentant i Europarådets Nord-Syd Centers Global 
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Education	Week	Netværk.	Det	har	vi	takket	ja	til.	Derudover	fik	vi	en	rigtig	god	kon-
takt til direktøren for VIFIN - et kommunalt videnscenter for integration i Vejle, som 
der er lagt op til fremtidigt samarbejde med.

U-huset
Efter de sidste par års turbulens i forbindelse med udvidelse af U-huset og deraf 
følgende ekstraarbejde er det nu blevet besluttet at afvikle de ekstra lokaler i Klo-
stergade 34. Således består U-huset fremover nu igen kun af 3. og 4. sal i Kloster-
port	4A	og	C.	CISU	og	flere	andre	organisationer	har	måttet	indskrænke	som	følge	
af regeringens store sparekniv. Susanne er stadig administrator af og bogholder for 
U-huset. Og hun sidder også i U-husets bestyrelse for MUNDU.

Konsulentopgaver
Evaluering for Red Barnet 
I foråret og hen over sommeren udførte vi igen en evaluering for Red Barnet. Denne 
gang var det deres materiale om barnets rettigheder. Vi interviewede i alt 10 lærere 
om deres arbejde, og i slutningen af processen præsenterede vi resultatet for Red 
Barnets personale.

Undervisningsmaterialer
I lighed med de to forrige år har vi igen fået jobbet med at producere undervisnings-
opgaver	til	årets	nye	Verdensfilm	fra	virksomheden	Innovisio.	Denne	opgave	bliver	
stigende mere vanskelig, da den skal passes ind i EMU-portalens nye stramme 
skabelon i forhold til målstyret undervisning.
	 Vi	 er	 samarbejdspartnere	 på	 et	 projekt	med	 3d-film	om	udviklingslande:	
”Verden set med nye øjne”. Vi har givet sparring på både ansøgning, fælles mål, PR, 
markedsføring og distribution og skal producere det tilhørende undervisningsmate-
riale.
 Vi har også lavet et undervisningsmateriale for Globaleskolepartnerskaber/
SOS Børnebyerne til indskolingen om tre af deres fokuslande: Laos, Rwanda og 
Tanzania.

Undervisning
Vi	har	haft	besøg	af	et	hold	lærerstuderende,	som	fik	en	introduktion	til	global	un-
dervisning som et led i deres Mellemøstmodul. Efterfølgende besøgte vi dem i for-
bindelse med fremlæggelsen af deres produkter og gav feedback på disse.
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Fra sekretariatet
Personale
I	 2015	 har	 vi	 været	 fire	 faste	 på	 sekretariatet:	 Susanne	Pascal,	 Sonja	Salminen,	
Jeanette Westh og Eva Leth Hansen. Jane Bruslund Jensen var ansat i løntilskud 
i starten af året og overgik senere til en kortere projektansættelse. I efteråret blev 
Silas Mørch Pedersen ansat i løntilskudsjob frem til februar 2016. 
 Udover ansatte har vi både Laila Storm og Susanne Jacobsen som faste 
frivillige en gang om ugen.
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