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Det har været et godt og også et travlt år for Globale Seniorer. Her følger en kort opsummering af omfang 

og indhold af vores aktiviteter i 2014. 

 

GS har gennemført sin 2. generalforsamling 

GS gennemførte den 20. marts organisationens 2. generalforsamling med 34 deltagere. 

Generalforsamlingen vedtog et sæt vedtægter for Globale Seniorer som selvstændig organisation og valgte 

formand og bestyrelse. 

 

GS har gennemført 5 enkeltstående medlemsmøder 

 Debat om nye globale mål for bæredygtig udvikling, møde med Silvia Stefanoni, HelpAge 

14. november 2014. Arrangeret af GS’ bestyrelse 

 Hvordan går det med oplysning om ulandsbistanden? 8. december 2014 

Arrangeret af temagruppe om ulandserfaringer 

 Samarbejde offentlig sektor og Ngo’er i bistandsprojekter, 6. oktober 2014 

Arrangeret af temagruppe om ulandserfaringer 

 Årsdagen for kollapset af Rana Plaza, 24. april 2014 i samarbejde med 3f, Fagbladet og CCC 

Arrangeret af temagruppen om globalisering og de nævnte samarbejdsparter 

 Møde med Institut for Flerpartisamarbejde – DIPD 19. februar 2014 

Arrangeret af GS’ bestyrelse 

 

GS har gennemført et projekt om ældres vilkår og muligheder 

Projektet har været styret af temagrupperne om hhv. seniorer i ulandene samt europæisk arbejdsmarkeds- 

og socialpolitik og har indeholdt følgende elementer: 

 2 debatmøder op til valget til EU-parlamentet i samarbejde Europa-Kommissionens Repræsentation 

og Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark 

- Mød kandidater til EU-parlamentet og hør om deres politik for Europas ældre, 7. april 2014 

- Debatmøde – Er der et aktivt og trygt liv for Europas ældre? 26. februar 2014 

 1 seminar i samarbejde med ÆldreSagen og HelpAge International 

- Skal vi have en international konvention for ældre? 4. juni 2014 

 Oprettelse af en ny hjemmeside 

- Ældre i Verden www.aeldreiverden.dk, publiceret på nettet den 1. september 2014 

Projektet opnåede 48.000 DKK i støtte fra Europa-Nævnet 

 

GS’ temagruppe om Kina har gennemført en studierejse til Kina 

 21 Globale seniorer fra Kinagruppen besøgte fra 23. oktober til 5. november besøgte hhv. Beijing og 

Shanghai i Kina 

 5 rejseforberedende møder i 2014 heraf var 4 tilbud til alle medlemmer 

- Det kinesiske skolesystem, 2. oktober 2014 

- Vilkårene på det kinesiske arbejdsmarked 2. september 2014 

- Kulturmødet Kina-DK, 25. april 2014 

- Hvordan skal Kina opleves? Internt møde med Flemming Ytzen den 14. april 2014 

- Lov, ret og individ i Kina 3. april 2014 

http://www.aeldreiverden.dk/
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GS har arbejdet internt i 7 temagrupper 

 i årets løb er der dannet en ny temagruppe 8 med emnet International ældrekonvention, mens 

temagruppe 6 om migration har sluttet sit arbejde. Temagrupperne er ved årsskiftet: 

- Kinas udvikling og samspillet med Europa, temagruppe 1 

- Seniorers vilkår og rolle i udviklingslandene, temagruppe 2 

- Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik, temagruppe 3 

- Brug af ulandserfaringer, temagruppe 4 

- Menneskerettigheder, temagruppe 5 

- Globalisering, temagruppe 7 

- Ældres rettigheder globalt (Ældrekonvention) temagruppe 8 

 

18 organisationer har GS haft kontakt og samarbejde med i 2014: 

 3f, Age Platform Europe, CCC Clean Clothes Campaign, Danske Seniorer, DIPD, EU Kommissionen, 

EU Parlamentet, Europa-Nævnet, FIC, FN-forbundet, Globale Gymnasier, HelpAge International, 

HelpAge Kenya, Institut for Menneskerettigheder, LO Faglige Seniorer, Seniorer Uden Grænser, 

Verdens Bedste Nyheder og Ældresagen. 

 

Kommunikation 

 1.306 brugere har i løbet af det sidste år klikket ind på GS hjemmeside www.globaleseniorer.com – 

en stigning i antallet af besøgende på 84 pct. i forhold til 2013. Med det nuværende tempo på 

gennemsnitligt 13 besøg dagligt vil hjemmesiden inden udgangen af januar 2015 runde de 10.000 

besøg. 

 Siden den 20. oktober har GS kommunikeret på mail med medlemmerne fra adressen 

globaleseniorer@gmail.com  

 Sammen med en nytårshilsen til medlemmerne har vi ultimo december opfordret vores 

medlemmer til at klikke ind på og ”like” vores profil på facebook ”Globale Seniorer” så den kan 

blive både reklamesøjle og debatforum for GS. 
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