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Verdensspejl Festival under Aarhus Festuge 

- GtU var vanen tro på plads 
 

- af Jens Elgaard Madsen, formand for 

Genvej til Udvikling  

Mundu (Center for Global Dannelse) har endnu 

engang haft held til at mobilisere en skøn blanding 

af foreninger og frivillige til at gå sammen om at 

afholde en festival, der sætter lys på kulturel 

mangfoldighed og social rigdom i dele af verden, 

der ellers mest beskrives som fattige!  
 

Årets festival fandt sted i Mølleparken langs 

Aarhus Å og var ganske velbesøgt.  

 

 

Vera Teglgaard (tv) fortæller beredvilligt om sit 

”hjertebarn” Kologh Naba i Burkina Faso og de 

små bomuldsposer med 5 stk. sheasæbe, som 

Kologh Naba fremstiller og som GtU afsætter for 

beskedne 25 kr. for en pose med 5 små stykker à 

25 gram eller for 15 kr. for 1 styk à 100 gram 
(foto: Mundu) 

 

 

Festivalens hovedmusiknavn gruppen Keur Gui 

gav koncert, fortalte om rapmusik som aktivistisk 

redskab og viste film om den voksende 

demokratibevægelse Y'en a Marre i Senegal. Y'en 

a Marre betyder ”vi har fået nok”  
(foto: Mundu) 

 

Festivalens rammer bestod af et par store telte og 

containere og havde en størrelse, der var til at 

overse. Til gengæld var programmet, der 

udfoldede sig over 6 dage (28. august - 2. 

september), ganske imponerende og omfangsrigt! 
 

I flæng kan nævnes madboder, kreative 

workshops, film, foredrag, modeshow, te-med-en-

flygtning, skoleaktiviteter, børnehjørne, 

udstillinger, koncerter, dans, 

oplysningsvirksomhed og naturligvis boder. 
 

En håndfuld GtU-medlemmer og frivillige hjalp 

til i vores blandede u-landhandel, mens andre kom 

forbi for at hilse på, gøre et kup eller blot besøge 

festivalen. Tak til de aktive Mette Lindbæk 

Abrahams, Kirsten Skovbo, Vera Teglgaard og 

Jeppe Schmidt!  
 

Vi håber endnu flere får lyst til at give en hånd 

med næste år, når festival-succesen efter planen 

gentages, og hvor både GtU og Mundu får brug 

for frivillige kræfter. 
 

Og ja, ud over selve oplevelsen ved at være til 

stede, så er det jo en motiverende faktor for os i 

GtU, at vores omsatte beløb (5.452 kr.) tilfalder 

fattige håndværkerfamilier i Vestafrika! 
 

Læs mere på http://verdensspejl.dk/  

 

http://verdensspejl.dk/

