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Hold dig orienteret om Globale seniorers aktiviteter på www.globaleseniorer.com 

 
 
 

Kære medlemmer af Globale Seniorer! 

 

Indbydelse til møde med Institut for Flerpartisamarbejde – DIPD 
 

Emne: Hvordan arbejder DIPD – hvad kan Globale Seniorer bidrage med? 

Tid:  Onsdag den 19. februar kl. 10.30 – 12.30 

Sted:  DIPD, Jemtelandsgade 1, København S. 

 

Bestyrelsen i Globale Seniorer har taget kontakt til Institut for Flerpartisamarbejde – DIPD – for at 

indlede et samarbejde, da vi mener at det kan få stor værdi for begge parter. 

 

DIPD er oprettet for få år siden med det formål at styrke den danske demokratibistand, herunder 

særlig støtten til udvikling af politiske partier og flerpartisystemer i udviklingslandene. 

 

DIPD har to arbejdsområder. Dels et parti-til-parti samarbejde mellem landene og dels et generelt 

program, hvor instituttet orienterer om, hvordan et flerparti demokrati fungerer. 

 

I forbindelse med det sidstnævnte har DIPD behov for personer, der kan assistere i forbindelse med 

besøg af politikere fra de ulande, man samarbejder med.  Det kan være som ledsagere på besøg i 

staten og kommunerne eller på arbejdspladser rundt omkring i Danmark. 

 

Der kan også i beskedent omfang være behov for personer, der kan medvirke i samarbejdslandene. 

 

På mødet vil Instituttets direktør Bjørn Førde og andre medarbejdere orientere om instituttets 

virksomhed og de opgaver, som Globale Seniorer kan have glæde af at indgå i. Der vil også blive 

orienteret om de praktiske sider af samarbejdet, som for eksempel hvilke udgifter, der kan 

refunderes i forbindelse med besøg. Yderligere information om DIPD se www.dipd.dk. 

 

Deltagelse i mødet forudsætter tilmelding, der kan ske pr. mail til globale.seniorer@fic.dk snarest 

muligt og senest den 17. februar. Skriv ”Møde med DIPD” i emneboksen 

 

Rejsevejledning: Tag Metroen – retning Lufthavnen – og stig af ved Amagerbro Station. Herfra er 

der 5 minutters gang.  Følg Link til rutekort. 

 

Venlig hilsen 

 

Per Bo 
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