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Indledning
Donald Trump blev i november 2016 udnævnt til Amerikas præsident. Det blev han
blandt andet med sloganet: ”Make America great again”. Til sin indsættelsestale udtalte han, at han ville give magten tilbage til folket. Selvom verden absolut har behov
for, at der bliver givet mere magt tilbage til befolkningerne, blev det desværre ikke
afspejlet i hverken den amerikanske regering eller dens politik. Donald Trump dannede en regering bestående af milliardærer og generaler. USA begyndte også at
trække sig fra sit globale ansvar, hvilket desværre har givet sig udtryk i, at de blandt
andet har trukket sig ud af Parisaftalen og gentagne gange har truet med at trække
sin finansielle støtte til FN.
Måske har Donald Trump ikke fået læst Astrid Lindgrens Pippi Langstrømpe højt.
Hun siger nemlig, at ”når man er ekstra stærk, har man en særlig forpligtelse til at
være sød”. Eller som Peter Parkers Uncle Ben siger i Spiderman: ”With great powers
comes great responsabillity”.
Da den amerikanske administration svigtede, rejste civilsamfundet sig. Stater, lokale virksomheder og – ikke mindst – almindelige mennesker gik sammen og rejste
til Paris. Her forpligtede de sig til det deres regering ikke ville. Det gjorde de, fordi
de kunne se fornuften i at være fælles og solidarisk i forhold til globale spørgsmål.
Danmark sagde også fra. Udviklingsminister Ulla Tørnæs tog teten på initiativer,
der skulle sikre at unge kvinder i Afrika kunne få abort, efter USA havde trukket sin
støtte. Og selv om Danmark har glemt at tale om de menneskeskabte katastrofer
i Congo og i Yemen, må jeg sige, at nogle af de ting der kommer fra Udviklingsministeriet er positive - godt begyndt er halvt fuldendt. Eller for at formulere det helt
præcist: bedre sent end aldrig. Herfra kunne man jo se på, hvordan Danmark er
den største modtager af dansk udviklingsbistand, fordi man beregner flygtninge ind
som en udgift i forbindelse med bistand.
Verdensmålene blev vedtaget allerede i 2015, og siden sidste generalforsamling er
tiden især blevet anvendt på at forberede og arbejde med formidling af målene.
Kontoret og gæstelærere har udført et utroligt godt stykke arbejde, men i forhold
til verdensmålene er vi ikke helt i mål endnu. Arbejdet for undervisning i globale
forhold, har ganske vist ikke megen politisk bevågenhed. Men i en verden som kan
synes stor og problemerne uoverkommelige, er der behov for oplysning og retfærdighed.
Det har vi arbejdet for i 2017 – og det er det vi også kommer til at arbejde for i det
kommende år.
/Mads Bentsen
Bestyrelsesformand
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Susanne demonstrerer genstandskuffert
på Global Praksis lærerkursus.

Projekter
Global Praksis-turné
For sjette gang rejste medarbejdere fra sekretariatet rundt i landet sammen med to
gæstelærere. Denne gang besøgte vi 34 skoler over seks uger. I år besøgte vi skoler
i Sydsjælland, Nord-, Midt-, Vest- og Østjylland. Således er vi kommet i berøring med
3.324 elever og 336 lærere gennem dette projekt.
Tilbuddet blev sendt ud til 650 skoler i udvalgte områder samt til de skoler, som var
på venteliste fra forrige år. Igen i 2017 måtte vi oprette en venteliste med 39 skoler.
Konceptet var det samme som de øvrige år: Elever oplever et kulturmøde og går
i dialog med vores globale gæstelærere, Jimmy Mhukayesango fra Zimbabwe og
Cheikhou Diarra 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. I år har vi ud over det trykte kompendium også
oprettet en digital version.
Igen i år havde vi sendt et udkast til en pressemeddelelse ud til skolerne, som vi
bad lærerne om selv at videresende til lokale medier. Og igen i år resulterede det i
omtale i fem, seks lokalaviser. Vi har allerede ansøgt om midler til endnu en turné
i efteråret 2018.
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Mål for forandring
Undervisningsmaterialet for 5. og 6. klasse handler om de 17 Verdensmål. Det består af lærervejledning, websted med danskfaglige tekster, forandringsprojekter og
et orienteringsløb.
På webstedet blev målene præsenteret i fem enkelte kategorier: Penge nok, En
fremtid for alle, Sund planet, Sunde kroppe og Stram op! I hver af kategorierne
forklarede vi hvilke mål der relaterede sig til kategorien, og så kom vi med et globalt
og et lokalt eksempel og inspiration til at forandre. Netop forandringsaspektet var
vigtigt i dette materiale. I lærervejledningen havde vi gjort en del ud af, at inspirere
lærerne til at få eleverne til at lave forandringsprojekter.
Orienteringsløbene blev arrangeret for op til tre klasser om dagen ude i lokalområderne. Klasserne blev delt i hold, og hvert hold skulle ved hjælp af Google Map på
deres smartphone finde frem til de fem poster. På hver post skulle holdet scanne
en QR-kode, og derefter besvare de spørgsmål, som dukkede op på mobilen - og
til sidst løse en kreativ opgave. Det var en kreativ fortolkning af Verdensmålene via
kameraet på mobilen.
Vi tilbød projektet til 257 skoler i kommunerne: Vejle, Kolding, Randers, Horsens,
Fredericia, Aalborg og Aarhus. Da vi fik for få tilmeldinger i Horsens flyttede vi arrangementet til Pandrup, som selv henvendte sig.
Vi nåede i alt 21 skoler og 1425 elever med Verdensmål for forandring. Det var lidt
flere, end vi havde planlagt.

side 4
Elever løser opgaver på smartphone på
orienteringsløb under Mål for forandring.

MUNDUs årsberetning 2017

Verden på Spil
Denne quiz var oprindeligt målrettet Civilteltet på Folkemødet, men da vi ikke fik
tildelt en plads, ændrede vi målgruppen til universiteter og andre højere uddannelser.
Verden på Spil er en quiz om verdens tilstand, hvor studerende skulle svare på
spørgsmålene via deres smartphones. Quizzen udfordrede 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 på Aalborg Læreruddannelse i samfundsfag i 2016. I 2017 var vi på Moesgaards fredagsbar på Århus Købmandsskole og på Fairbar i Århus. Vi nåede cirka 260 deltagere i alt med denne
aktivitet.

Uretfærdig Middag
Projektet er nu blevet et permanent tilbud, som vi har lagt på skoletjenester rundt
omkring i landet. Det betyder, at vi løbende har bestillinger. Derfor har det også været nødvendigt at udvide feltet af middagsværter. Således afholdt vi et lille seminar
i sensommeren for nye værter. Vi havde seks tilmeldte deltagere.
En af de nye værter var Karen, som senere blev ansat i løntilskud på MUNDU. Hun
opdaterede materialet med nye tal i efteråret. Det var både målene for spillet, tallerkenfordeling og energifordeling, som blev ændret.
I 2017 afholdte vi ti Uretfærdige middage rundt i hele Danmark. Derudover er seks
middage enten blevet rykket til 2018 eller aflyst, fordi vi ikke kunne finde nok middagsværter til at tage afsted. I 2018 frem til nu har vi afholdt fire middage og har tre
nye under planlægning.

Over Muren
Vores stort anlagte projekt om fysiske og mentale mure og grænser mellem mennesker blev støttet stort af Undervisningsministeriet, mens Danidas Oplysningsudvalg gav afslag hele to gange.
Derfor skrev vi projektet om og ansøgte en gang til – desværre med samme resultat. Ud over de to ministeriers tilskudsordninger, har vi sendt et hav af ansøgninger
til private fonde, dog med et meget ringe resultat. Vi fik dog en mindre portion
midler fra Columbus-fonde. Midler som muliggjorde, at vi langt om længe kunne
komme i gang med projektet. Forinden havde vi bedt undervisningsministeriet om
lov til at reducere projektet for at kunne anvende de tildelte midler. Det fik vi lov til
og projektet er nu godt i gang. Over Muren bliver lanceret i efteråret. Over Muren
er målrettet de gymnasiale uddannelser.

side 5

MUNDUs årsberetning 2017

Bridge47
Vi havde held med vores EU-ansøgning og projektet, som skal støtte op om FN’s
Verdensmål. Bevillingen er kommet i hus og samarbejdet startede formelt i december 2017. Projektet er blevet døbt Bridge47 efter Verdensmål 4 og det 7. delmål,
som netop handler om global undervisning. Susanne og Sonja deltog i et kick-off
møde i Helsinki for både personale og styregruppemedlemmer fra 16 organisationer i Europa.

Seminaret: Verdensmål i Undervisningen
Målgruppen for de to seminarer - et i Århus og et i Slagelse - var undervisere fra folkeskoler, efterskoler, friskoler, højskoler, gymnasieuddannelser og organisationer.
Vi havde taler med Mogens Lykketoft og Steen Hildebrandt. De fem workshops, der
blev gennemført to gange, handlede om: Norge sætter Verdensmålene på skoleskemaet, Verdens Bedste Nyheder, Global Goals Impact Games, virtual reality og
om målene i fagene. Judith Klein fra RORG, Thomas Ravn-Pedersen, Rikke Rønholt
Albertsen, Pernille Gliese Andersen og Sonja Salminen stod for hver sin workshop.
Der var plads til 100 deltagere på hvert seminar, og begge steder blev fuldt booket
op. Der var endda en venteliste på 35 i Århus og på 10 i Slagelse.
Efter seminarerne har MUNDU oprettet et netværk for Verdensmål og undervisning. Her er der i alt 90 interesserede tilmeldt.
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Genstandskufferter
og gæstelærere
Genstandskufferter
2017 var ikke året, hvor vi havde flest gentandskufferter ude af huset. Raten for
udlån er dalene. Vi havde i alt 14 udlån af kufferter. En fra Asien, to fra Palæstina og
11 fra Afrika.

Gæstelærere
I 2017 har MUNDU leveret i alt 217 formidlere. Ud af disse har 50 været til Uretfærdig Middag. De resterende har været gæstelærerbesøg, formidling i forbindelse med egne projekter og skoleturné, eller 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:
•
•
•

3 forløb om Asien og Mellemøsten
44 forløb om Afrika
61 Verdensmålsforløb

Et forløb er defineret som: en formidler, som er ude og holde oplæg enten i skoler,
institutioner, ved møder eller andre formidlingssituationer. Et forløb 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.

Globale Skolepartnerskaber
... som MUNDU var med til at starte i 2010, blev desværre afviklet i 2017. MUNDU
var med i sidste runde i forhold til at overtage og føre foreningen videre. Men det
var desværre Mellemfolkeligt Samvirke som fik æren af at videreføre konceptet.
Primært pga. organisationens større økonomi.
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Netværksaktiviteter
Skolemesse

MUNDU var repræsenteret med en stand på Skolemessen i Aarhus. Her fokuserede vi på at promovere kommende projekter, bl.a. Over Muren og Global Undervisning. Endvidere fremviste vi webstedet Sådan Bor Jeg, delte foldere og andet
PR-materiale ud. Dagene på Skolemessen gav mange gode snakke med lærere og
mulige samarbejdspartnere.

Verdens Bedste Nyheder og Verdenstimen

Vi har deltaget i forskellige koordinerende møder vedrørende verdenstimen.dk,
som er en fællesportal om FN’s 17 nye Verdensmål. Verdenstimen.dk henviser til
MUNDUs projekt: Mål for Forandring og andet af vores materiale.
Som sædvanlig deltog vi i kampagnen Verdens Bedste Nyheder, og var med til at
dele aviser ud til forbipasserende på Århus Hovedbanegård. MUNDU koordinerede
desuden deltagelse fra et par grupper frivillige udenfor U-huset.

Globalt Fokus

Arbejdsgruppen om den globale dimension
Arbejdsgruppen har samarbejdet om at producere Verdenstimen.dk, som er et
samlet websted for organisationernes materiale om de 17 Verdensmål. Det betyder, at Verdenstimen.dk henviser til flere af MUNDUs projekter, som kan anvendes
til undervisningen i målene.
Grafisk facilitering
Sonja har deltaget i et kursus over to dage med Mette Ullersted. Her blev både
selve facilitatorrollen og det grafiske element gennemgået.
GCE Funding Study
Vi har samarbejdet med Globalt Fokus om at udfylde den danske del af ConcordEuropes GCE Funding Study.

1.maj

Som sædvanlig har AIF et telt på 1. maj pladsen, hvor de blandt andet promoverer
MUNDUs projekter og materialer.

Merkur Andelskasse

MUNDU gav et lille oplæg om Verdensmålene for Merkurs personale i forbindelse
med deres månedlige inspirationsformiddage og indflytning i nye lokaler på Frederiks Allé.
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Concord Europe Hub 4

MUNDU har siden 2016 været dansk repræsentant i Concordes Hub 4 gruppe i det
europæiske samarbejde om oplysning og fortalervirksomhed. Her er der møder to
gange om året: et ordinært i Bruxelles og et tematisk, der følger EU-formandskabet.
Sonja har deltaget i alt tre gange: to gange i Bruxelles og i et tematisk i Tallinn, Estland om kampagner.

Europarådets Nord-Syd-center

Igennem hele året har vi medtænkt Global Education Week-netværket i vore aktiviteter. Vi modtager regelmæssigt nyheder fra netværket med tilbud om deltagelse i
deres møder. Jeanette Frank deltog i det årlige netværksmøde i Lissabon i november.

Sverige og Norge

I foråret 2017 arbejdede vi på en Erasmus-ansøgning i samarbejde med RORG-samarbeidet i Oslo og Verdenskulturmuseet i Göteborg. Ansøgningen blev dog ikke
afsendt, og Verdenskulturmuseet trak sig fra samarbejdet pga. andre presserende
opgaver.

Anna Lindh-netværket

Vi får løbende tilbud om spændende netværksaktiviteter via ALF-netværket. Vi forsøger ind imellem at sende repræsentanter til de mest interessante.

CISU

Jeanette er blevet valgt som repræsentant for MUNDU i bevillingsudvalget for CISUs
Oplysningspulje.

U-huset

Der er ikke sket det helt store i året løb i U-huset ud over at vi igen har rokeret lidt
rundt på lokalerne med efterfølgende tilrettelser i økonomien. U-huset har haft
besøg at et par gymnasieklasser, som gerne ville høre noget om U-husets organisationer og udviklingsspørgsmål generelt. Susanne er stadig administrator af og
bogholder for U-huset. Og hun sidder også i U-husets bestyrelse for MUNDU.
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Konsulentopgaver
Undervisningsmaterialer
For femte gang har vi produceret 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.

Undervisning
Aalborg Kommune afholdt en konference med temaet ”Har din skole mod på at
deltage i verden?”. MUNDU deltog med en workshop og en lille stand med MUNDUs materialer.
To gange i foråret havde vi besøg af geografihold fra Læreruddannelsen på
VIAUC og en gang af et didaktikhold, som fik et overordnet introduktion til MUNDUs arbejde blandet med lidt quiz, film og øvelser. Blandt andet deltog de studerende i en forkortet version af Mål for Forandring, hvor de blandt andet kom med
konkret kritik.
MUNDU indgik i et samarbejde med Center for Undervisningsmidler i UCL
om at producere to kurser i global undervisning i hhv. Middelfart og i Vejle. Begge
kurserne blev desværre aflyst pga. for få deltagere.

Fra sekretariatet
Personale
I starten af 2017 var vi tre faste på sekretariatet: Susanne Pascal, Sonja Salminen og
Jeanette Westh. Thomas Kamp Damgaard var i en 2-måneders virksomhedspraktik
i april, maj. Han blev afløst af Jeanette Frank, som var i virksomhedspraktik de to
efterfælgende måneder. Karen Løfgren Hagelkær overtog Jeanettes plads de sidste
to måneder af året.
Udover ansatte har vi haft Laila Storm som fast frivillig et par gange om måneden.
Bestyrelsen har i det forgangne år arbejdet med en ny struktur for MUNDU. I november afholdte MUNDUs bestyrelse et heldagsseminar, hvor der blev diskuteret
ny medlemsstruktur, tiltag til partnerskaber, netværksdannelse og meget, meget
mere. Det er en omstrukturering, som bestyrelsen arbejder videre på i 2018.
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