
 
 

HelpAge International, Ældre Sagen og Globale Seniorer inviterer interesserede til seminar: 

Er der brug for en ældrekonvention? 

 

 
 

Tid og sted: 

Onsdag den 4. juni 2014 kl. 10:30 til 14:00 

Ældre Sagen, Nørregade 49, 1165 København K 

 

Målgruppe 

Seminaret henvender sig til: 

Organisationer, som beskæftiger sig med menneskerettigheder og udviklings spørgsmål 

Aktive seniorer fra ældreorganisationer samt Senior- og Ældreråd 

 

Formål 

Det er arrangørernes mål at informere om det arbejde som gøres i hhv. FN og EU for at sikre de ældres 

rettigheder. Samtidig ønsker vi at seminarets debatter gensidigt kan inspirere organisationerne i deres 

videre arbejde for selv at advokere ældres rettigheder overfor regeringen, EU og FN. Endelig skal seminaret 

medvirke til at mobilisere ældre om fælles krav til at sikre deres rettigheder i EU. 

 

Tilmelding 

Deltagelse i seminaret er gratis, men kræver tilmelding pr e-mail til Globale Seniorer 

adresse: globale.seniorer@fic.dk, Emne: Seminar om ældrekonvention, navn, eventuelt organisation samt 

e-mail-adresse. 

 

Antallet af deltagere er begrænset. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet, men der tages 

samtidig hensyn til at opnå en så bred organisationsrepræsentation som muligt.  

 

Seminarets arbejdssprog er dansk. Et hovedoplæg og bidrag til paneldebatten vil blive givet på engelsk, og 

der vil være støtte til oversættelse af oplæg, spørgsmål og svar til rådighed. 

 

Deadline for tilmelding til seminaret er torsdag den 29. maj 2014 

 

Arrangementet gennemføres med støtte fra Europa-Nævnet.  

FIC 

GLOBALE 
SENIORER 

mailto:globale.seniorer@fic.dk


 

 

 
 

Program for seminaret: 

Er der brug for en ældrekonvention? 

 

Arrangører: HelpAge International, Ældre Sagen og Globale Seniorer 

Tid: Onsdag den 4. juni 2014 kl. 10:30 til 14 

Sted: Ældre Sagen, Nørregade 49, 1165 København K 

 

 

10:30 Velkomst 

 

10:45 Hvorfor en ældrekonvention i FN?  

 Oplæg af Bridget Sleap, Senior Rights Policy Adviser, HelpAge International 

 

Hvorfor en konvention, hvordan skrider arbejdet fremad og hvad er status lige nu. Hvad kan 

være Danmarks rolle i processen og hvorfor er det vigtigt også i relation til EU. 

 

11:30 Kaffepause 

 

11:45 Hvordan kan Europarådets Anbefaling ”Om støtte til ældres rettigheder” bruges? 

Oplæg ved Ebbe Johanssen, Vice President, AGE Platform Europe  

 

Hvad er situationen for Europas ældre i dag – hvor finder vi de store udfordringer? 

Hvordan kan vi bruge Ministerkomitéens Anbefalinger fra 19. februar 2014? 

 

12:15 Frokostpause 

Der vil blive serveret sandwich med kolde og varme drikkevarer 

  

12:45 Paneldebat: 

 Har verden brug for en ældrekonvention? 

 

I panelet: 

HelpAge International: Bridget Sleap, Senior Rights Policy Adviser 

Institut for Menneskerettigheder: Anette Faye Jacobsen, Chefkonsulent 

Ældre Sagen: Ingrid Stokholm Lauridsen, Jurist afdelingen for Samfundsanalyse 

 

13:45 Afslutning 

 

 Arrangementet gennemføres med støtte fra Europa-Nævnet. 
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