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Indledning
2015 blev på sidste generalforsamling udråbt til ”annus horribilis”. Det skete på
baggrund af markante nedskæringer som har kunnet mærkes hele 2016. Således
er den langsigtede udviklingsbistand faldet med 6 mia. kr. (42%) over en periode på
15 mdr. Da staten vurderer flygtningeindsats som udviklingsarbejde, har Danmark
nu den tvivlsomme ære af at være den største modtager af dansk udviklingsbistand.
I 2016 udkom Taksøe-rapporten som skulle tage et kritisk blik på bl.a. den danske
udviklingsbistand. Resultatet blev en række forslag fra daværende udenrigsminister
Kristian Jensen, hvor erhvervslivet og private investeringer skal gå hånd i hånd for
at sikre udvikling og økonomiske interesser. Hvad det konkret betyder for os, er
endnu ikke helt klart, men noget tyder på, at vores fokus på at vores anstrengelser
med at udvide finansieringsmulighederne er den rigtige vej at gå.
I den forbindelse afholdt bestyrelsen i november en visionsdag, hvor vi bl.a. arbejdede med finansiering. Der blev tænkt både store og små tanker. Det har konkret
udmøntet sig i forskellige arbejdsgrupper som alle arbejder med at udvide vores
portefølje og se på andre finansieringskilder.
Da 300 syriske flygtninge den 9. september gik på den sønderjyske motorvej, sad
jeg i min bil lige syd for Aabenraa på landevejen. Dengang tænkte jeg, at folk måtte
da være interesserede i at vide, hvem de var, hvor de kom fra, og hvad de havde
med sig.
Det er det, MUNDU arbejder med hver eneste dag. Ikke kun i forhold til Syrien men hele verden. Den nødvendighed jeg dengang mente at kunne se, er ikke blevet
mindre – tværtimod. På trods af endnu er dystert politisk år, er jeg helt tryg ved de
tiltag bestyrelsen har vedtaget, og som sekretariatet arbejder benhårdt med hver
dag. Fra min stol ser 2017 meget spændende ud. Ikke mindst på baggrund af de
nedenstående succesfulde projekter og samarbejder, som vi står på skuldrene af.
/Mads Bentsen
Bestyrelsesformand
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Susanne demonstrerer genstandskuffert
på Global Praksis lærerkursus.

Projekter
Global Praksis-turné
For femte gang rejste medarbejdere fra sekretariatet rundt i landet sammen med
to gæstelærere. Denne gang besøgte vi 32 skoler over fem uger. I år besøgte vi skoler i Nordjylland, Midt- og Vestjylland, Vestsjælland, Bornholm, Fyn og et par enkelte
i Århus området. Således er vi kommet i berøring med knapt 3.000 elever og 200
lærere gennem dette projekt.
Tilbuddet blev sendt ud til 390 skoler i udvalgte områder samt til 38 skoler, som var
på venteliste fra forrige år.
Konceptet var det samme som de øvrige år: Elever oplever et kulturmøde 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.
Igen i år havde vi sendt et udkast til en pressemeddelelse ud til skolerne, som vi bad
dem om selv at videresende til lokale medier. Og igen i år resulterede det i omtale
i et par lokalaviser.
Vi har allerede ansøgt og modtaget midler til endnu en turné i efteråret 2017.
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Sombos Cambodia
I foråret 2015 modtog vi en bevilling fra Danida og var ude og indhente materiale
til et undervisningsprojekt om Cambodia til indskolingen. Det er blevet færdigt og
lanceret i 2016.
Undervisningsmaterialet har som omdrejningspunkt en film om elefanten Sombo,
hvis historie er tæt sammenvævet med Cambodias historie. Sombo voksede op
som arbejdselefant. Under Pol Pot blev hun skilt fra sin ejer, men de blev mirakuløst genforenet efter regimets fald. Siden kom de til hovedstaden, hvor Sombo i 32
år forsørgede sin ejer ved at give rideture til turister. Storbyelefanten blev Phnom
Penhs højtelskede maskot – men hun blev også slidt op og for nyligt pensioneret.
I filmen rejser vi til Cambodia for at finde ud af, hvor Sombo er nu. På vores rundrejse møder vi forskellige mennesker og miljøer og får et indtryk af tilværelsen i
Cambodia.
Den første del af filmen er en animation, der fortæller den barske del af Cambodias
historie. Vi havde et rigtigt godt samarbejde med animatoren, som også står bag de
flotte illustrationer på websitet www.somboscambodia.dk, hvor filmen ligger sammen med en masse ekstramateriale.
I november og december gennemførte Eva Leth Hansen og Jeanette Westh en lanceringsturné med gæstelærerbesøg i 22 indskolingsklasser. Filmen blev vist, og der
blev snakket og quizzet med eleverne om temaer som levevilkår, dyrevelfærd og
bæredygtighed i børnehøjde. Vi medbragte også en kuffert med ting og sager fra
vores rejse rundt i Cambodia.

Elever quizzer under gæstelærerbesøg om Sombos Cambodia.
Foto: Jim Hoff.
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Verdensspejl Festival 2016
Den fjerde Verdensspejl Festival i Aarhus Festuge blev endnu større og flottere end
de forrige tre år. Denne gang fik vi en helt central placering Ridehuset, som vi fik
flot indrettet i samarbejde med Arkitekter Uden Grænser. Igen i år var det U-huset,
der stod som afsender på festivalen men 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 forskellige virksomheder.
En stor del af forår og sommer gik med at koordinere, planlægge og lave PR for et
omfangsrigt program. Festivalen forløb over 7 dage med en stærk blanding af musik, dans, oplysende foredrag og quiz, mad og marked, udstilling og fest. Vi havde
fokus på forskellige verdensdele hver dag, og lørdag havde vi tema om migration.
Der var en global garderobe med en selfie-box og en indendørs græsplæne og
regnskov. Som altid noget for enhver alder og smag.
Festivalen blev en stor succes med mange aktive publikummer og deltagere. 1000
besøgte festivalen hver dag i weekenden og 500 på hverdagene. Over de tre dage
besøgte 53 skoleklasser festivalen i forbindelse med skoleaktiviteterne Uretfærdig
Middag (forsidebillede), Verdensmål i maling og Hvis træer kunne tale.
I år blev det til gengæld kun til en enkelt Verdensspejl eftermiddagsarrangement i
løbet af året – i foråret havde vi et om Bolivia i samarbejde med IBIS.

Verden på Spil
En quiz om verdens tilstand, hvor elever i udskolingen, gymnasier eller andre uddannelser skulle svare på spørgsmålene via deres smartphones. Quizzen udfordrer
de unges viden om globale forhold og sædvanlig negativ tænkning om, hvor galt det
står til i verden – inspireret af Verdens Bedste Nyheder, de 17 nye Verdensmål og
den statistiske databank Gapminder.
Quizzen blev krydret med bonusviden og pausegymnastik, og det legende format
og konkurrenceelementet sørgede for, at de unge næsten ikke opdagede, at de var
i gang med at lære en masse.
Den første quiz blev afviklet på Verdensspejl Festival og den næste på Aalborg Læreruddannelse i samfundsfag.
I 2017 skal vi på Moesgaards fredagsbar og til Århus Købmandsskole.
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Uretfærdig Middag
Det seneste Danida-støttede opdatering og omarbejdning af konceptet blev færdiggjort i foråret. Det betyder, at 30 skoler har haft glæde af at få besøg af vores nye
middagsværter og rollespillet. Som noget nyt har lærerne fået en værktøjskasse til
at fortsætte undervisning om temaer, som bliver berørt i Uretfærdig middag.
Udover de skoler, som fik gratis tilbud har der været 10 efterbestillinger fra skoler,
som tidligere har oplevet rollespillet. Nogle af skolerne har dermed haft besøg af
Uretfærdig Middag båden for 3. og for 4.gang.

Det demokratiske skolesystem
Via Folkeoplysningspuljen i Kulturstyrelsen havde vi modtaget midler til at udvikle
materiale for modtageklasser, hvor der blev lagt vægt på, at modtage-eleverne har
ressourcer, som kan deles med de øvrige elever. Alle elever skulle være en slags
antropologer, hvor de skulle undre sig over forskelle mellem skoler forskellige steder. Gæstelærere var involverede som rollemodeller, fortællere, inspiration og som
musikere i forbindelse med en fremlæggelse af projektet.
Fem almene klasser og en modtageklasse i Højboskolen i Hørning havde på forhånd
ønsket at medvirke i pilotprojektet. Flere undervisere på Århus Læreruddannelse
VIAUC ønskede at følge projektet på afstand. Desværre besluttede Skanderborg
Kommune sig for at nedlægge modtagerklasserne, så derfor lukkede vi projektet
ned.

Over Muren
Vores stort anlagte projekt om fysiske og mentale mure og grænser mellem mennesker blev støttet stort af Undervisningsministeriet, mens Danidas Oplysningsudvalg
valgte at give afslag. Derfor skrev vi projektet om og ansøgte en gang til – desværre
med samme resultat.
Vi har spurgt Undervisningsministeriet om lov til at reducere projektet inden for
samme bevilling for at kunne komme i gang med det. Det er blevet godkendt og
vi skal derfor i løbet af 2017 i gang med at producere materialet samt fundraise
supplerende midler.
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Genstandskufferter
og gæstelærere
Genstandskufferter
Sofie Pedersen har i samarbejde med herboende palæstinensiske unge og unge i
Palæstina sammensat en spændende genstandskuffert om identitet og kultur. Kufferten blev lanceret i april måned.
Langt de fleste lærere synes, at genstandskufferter er en enestående god metode,
når det drejer sig om formidling af fremmede kulturer og globale tematikker. Derfor
kan det undre, at antallet af genstandskufferter, som bliver lejet ud igen falder. Den
ændrede hverdag på skolerne er uden tvivl årsag til dette fald.
Udlån af kufferterne fordeler sig således:
2012

2013

2014

2015

2016

Mali

5

2

2

1

3

Filippinerne

2

4

1

0

2

Bolivia

4

3

1

1

2

Peru

3

4

2

1

1

Vietnam

2

1

0

0

0

Kenya

6

7

10

3

5

Tanzania

3

3

1

1

1

Etiopien

3

1

0

0

0

Indien - Kushi

4

6

3

1

2

Indien - Kaste

0

0

1

1

1

Indien - Moderne 0

0

0

1

1

Indien - Religion

1

4

1

1

1

Indonesien

-

-

1

1

1

NGUEM NGUEM

-

-

2

0

0

Mozambique

-

-

-

-

2

Palæstina

-

-

-

-

3

Forgæves henv.

4

3

0

0

1

I ALT

37

26

25

12

25
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Gæstelærere
I 2016 har MUNDU leveret i alt 233 formidlere. Ud af disse har 82 været til Uretfærdig Middag. De resterende har været gæstelærerbesøg, formidling i forbindelse
med egne projekter, skoleturné, Verdensspejl, FN´s 17 Verdensmål generelt, når
skoler eller andre institutioner 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:
26 forløb om Asien og Mellemøsten
4 forløb om Latinamerika
68 forløb om Afrika
25 forløb om Verdensmålene
28 forløb har været blandede, blandt andet 3 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
således strække sig fra 1½ time til flere dage.
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Elever i gang med Verdensmål i maling - en workshop på Verdensspejl Festival
ledet af street art kunstner Ra Kajol med rødder i Bangladesh.
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Netværksaktiviteter
Skolemesse
MUNDU var repræsenteret med en stand på Skolemessen i Aarhus. Her fokuserede vi på at hverve deltagere til Sombos Cambodia, som skulle løbe af stablen senere
på året. Vi fremviste den flotte nye genstandskuffert om Palæstina, som bestyrelsesmedlem Sofie Pedersen har produceret. Endvidere fremviste vi webstedet Sådan Bor Jeg, delte foldere og andet PR-materiale ud. Vi delte stand med Pernille og
Marie fra Makropol, der gav en smagsprøve på deres undervisningsmateriale med
virtual reality-film fra Sri Lanka. Dagene på Skolemessen gav mange gode snakke
med lærere og mulige samarbejdspartnere.

Verdens Bedste Nyheder og Verdenstimen
Som sædvanlig deltog vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, og var med til at
dele morgenjuice ud til forbipasserende på Århus Hovedbanegård. MUNDU koordinerede desuden deltagelse af et par grupper frivillige udenfor U-huset.
Endvidere har vi deltaget i forskellige koordinerende møder vedrørende verdenstimen.dk, som er Verdens Bedste Nyheder omsat til undervisning. Verdenstimen.dk
henviser til MUNDUs projekt: Mål for Forandring.

Europa
I 2016 har vi kigget ud over Danmarks grænser efter projektmidler. Vi er således
blevet en af 16 partnere i et EU-støttet DEAR-projekt, der starter september 2017.
Projektet skal støtte op om Agenda 2030 og ledes af den finske organisation Kehys. Sonja var til planlægningsmøde i Bruxelles i september forbindelse med denne
ansøgning. Ydermere er vi gået i samarbejde med RORG-netværket i Norge og Verdenskulturmuseet i Sverige om at formulere et Erasmus+-projekt.
I slutningen af året valgte Globalt Fokus at prioritere oplysnings- og fortalervirksomhed i Concordes Hub 4 og efterlyste en organisation, der ville følge arbejdet.
MUNDU meldte sig på banen som dansk repræsentant i det europæiske samarbejde.
Vi er fortsat den danske repræsentant i Europarådets Nord-Syd-netværk. Verdensspejl Festival 2016 udgjorde således den danske udgave af Global Education
Week, som er en af netværkets aktiviteter. Vi modtager en del mails fra netværket
med tilbud om deltagelse i diverse møder uden, at vi dog har mulighed for at deltage i alle.
Vi er også stadig en del af Anna Lindh Foundation-netværket og får løbende
spændende tilbud her fra. Fra sekretariatet deltog Jeanette Westh i et af deres seminarer i Stockholm i september.
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U-huset
Sekretariatsleder Susanne Pascal er stadig administrator af og bogholder for U-huset - kontorfælleskabet af organisationer, hvor MUNDU har til huse. Susanne sidder
også i U-husets bestyrelse for MUNDU.
I 2016 kunne U-huset fejre 10 års jubilæum. Det skete med en stor reception på
Verdensspejl Festival i Ridehuset. U-huset arrangerede NGO-miljøets fredagsbar i
maj, hvor til MUNDU havde lavet en Kahoot-quiz om Verdensmålene.
U-husets lokaler i Klostergade 34 blev afviklet, og VIVA besluttede sig for at oprette
sit eget kontorfællesskab der. Verdens Skove er nu flyttet ind i det nye kontorfællesskab. I Klosterport 4 har vi igen rokeret lidt rundt i lokalerne med efterfølgende
tilrettelser i økonomien.

Konsulentopgaver
Undervisningsmaterialer
For fjerde gang producerer vi undervisningsopgaver til årets nye Verdensfilm for
virksomheden Innovisio, som tager sig af det administrative i forhold til legaterne
og produktion af filmene. I år skulle opgaverne placeres på en ny portal, så der var
ikke enighed om formatet, men det blev i sidste ende til den samme skabelon som
sidste år.
Vi har produceret undervisningsmateriale til projektet ”Verden med nye øjne” for
Makropol. Vi har udviklet et generelt materiale om Sri Lanka samt til samfundsfag
og historie. Vi har udviklet materialerne i tæt samarbejde med Makropol, idet materialet er blevet testet, evalueret og derefter tilrettet.

Undervisning
I starten af året inviterede VIFIN i Vejle os til med hjælp fra dem at udvikle et webinar
om Global Undervisning i deres LADDER-projekt for blandt andet boligsociale medarbejder. Det var en spændende udfordring, som vi med glæde tog op og afviklede.
VIFIN inviterede os tillige til at samarbejde om et arrangement om Verdensmålene
i december. Arrangementet varede en halv dag, hvor i alt seks oplægsholdere, heriblandt os selv, som kom med forskellige oplæg om det globale i skolen.
I forbindelse med et undervisningsmateriale, som vi udformede for Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne bidrog vi til et heldags-seminar for alle deltagerne i projektet.
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Fra sekretariatet
Personale
I starten af 2016 var vi fire faste på sekretariatet: Susanne Pascal, Sonja Salminen
og Jeanette Westh på fuld tid og Eva Leth Hansen på deltid. Pga. besparelser gik Eva
fra den 1. juni.
Silas Mørch Pedersen var ansat i løntilskudsjob frem til februar 2016. Anne-Sophie
Winther Pihlholm startede i virksomhedspraktik i april. Hun kom snart derefter i
job andetsteds, så vi fik i stedet Tea Stræde Spile i virksomhedspraktik i starten af
august og frem til og med september.
Udover ansatte har vi i en periode haft både Laila Storm og Susanne Jacobsen som
faste frivillige cirka en gang om ugen.
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Sekretariatet på studietur på Moesgaard Museum.
Fra venstre er det Tea, Sonja, Susanne og Jeanette.

Martin Skov var i erhvervspraktik i en uge i januar.
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