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GLOBALE 
SENIORER Aktivitetsforslag i Globale Seniorer 

Ideer, planer og besluttede aktiviteter for GS i 2015/16  
 

Aktivitetsforslagene er mange, men hvor mange og hvilke, der bliver realiseret afhængig af de interesser og 

ressourcer medlemmerne kan lægge i det. Aktivitetsplanen er dermed samtidig et tilbud til medlemmerne 

om at melde sig til i det videre arbejde med aktiviteterne. 

 

Aktivitet på idéplan 

Aktivitet under planlægning 

Besluttet aktivitet 

 

Debatmøder 

Et kig i EU's maskinrum 

Et offentligt debatmøde (ikke tidsfastsat), hvor erfarne europapolitikere diskuterer hvordan man opnår 

indflydelse i EU-Parlamentet. Arrangeret af bestyrelsen med invitation til samarbejde med EU Huset m.fl. 

 

Udviklingen af landbrug og landdistrikter i Kina 

Et debatmøde i maj 2015 arrangeret af Kinagruppen 

 

Et check på ældres rettigheder i Europa 

Er Europas ældre sikret et værdigt liv - eller er de ofre for fattigdom, stigmatisering og manglende 

rettigheder. Arrangeret af temagruppen om ældres rettigheder sammen med FIC, og med opfordring til EU 

Huset og ældreorganisationer om at være medarrangører. Støttet af Europa-Nævnet 

 

Hvor er FN på vej hen? 

Et offentligt politisk debatmøde. Hvad er det for et FN Lykketoft får en vigtig post i? Kan reformer give et 

mere handlekraftigt FN? Hvilke magtblokke giver den nye verdensorden? Maj til august måned 

arrangement Globaliseringsgruppen om muligt i samarbejde med FN-forbundet og andre Ngo’er. 

 

Vedtagelsen af FN's nye udviklingsmål 

Et debatmøde i september om vedtagelse og implementering af FN's nye udviklingsmål. Hvilke interesser er 

repræsenteret, hvad vil udviklingslandene, hvad vil Europa? Arrangeret af GS, om muligt i samarbejde med 

EU Huset, FN-forbundet og andre Ngo’er Europa Huset. Støttet af Europa-Nævnet. 

 

Konferencer 

Samarbejdet EU og Den Afrikanske Union 

En konference (ikke tidsfastsat) som fokuserer på AU's udvikling og diskuterer, hvordan samarbejdsaftalen 

mellem EU og AU kan udvikles, bl.a. på Ngo plan. Arrangeret af Ulandsgruppen med opfordring til 

samarbejde med Globalt Fokus, EU Huset m.fl. 
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Hvor er Tyrkiet på vej 1: ”Før valget den 7. juni” 

En konference den 28. maj om Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015 – dets betydning for Tyrkiets indre 

forhold og relationerne til Europa og Mellemøsten. Arrangeret af GS' menneskerettighedsgruppe, 

Helsinki Komiteen, Kurdisk Forum m.fl. 

 

Hvor er Tyrkiet på vej 2: ”Efter valget den 7. juni” 

En konference den 28. august 2015. Med fokus på forventede politiske konsekvenser af valget for 

demokratiudvikling og mindretal. Arrangeret af GS' menneskerettighedsgruppe, Helsinki Komiteen, 

Kurdisk Forum m.fl. 

 

Kurser 

Senior højskole om Sustainable Development Goals 

1 uges Senior højskoleophold, et fritvalgsprogram om FN's nye udviklingsmål for kloden. Hvad lærte vi af 

millennium målene, hvilke mål er i spil i forhold til 2030-målene og hvordan er processen, 2015 GS' 

Globaliseringsgruppe. 

 

Projekter 

Dagcenter Kibera, Nairobi Kenya 

Temagruppen Seniorer i ulande har været på besøg hos organisationen Kibera Day Care Centre i Nairobi 

og har indledt et samarbejde. Sammen udvikler de et projekt der skal styrke aktiviteterne i et dagcenter 

i Kibera. Projektet skal realiseres gennem 2015 og 16. 

 

Seminarer 

FIC's Europa-Seminar i Flensborg 

Et 2 dages seminar i oktober med debat om grænseland og EU og med lejlighed til at drøfte udviklingen 

af de internationale aktiviteter, i hhv. FIC, GS, og Ungdomsnetværket i FIC. 

 

Studierejser 

Studierejse til EU - En studierejse til Bruxelles fire dage i oktober. Sammen med besøg i Parlamentet og 

Kommissionen stiller GS skarpt på Europas udviklingspolitik og bidrag til de globale mål. Arrangeret af en 

GS rejsegruppe sammen med FIC. 

 

Studierejse til Østafrika 

En 14 dages tur ad ruten Nairobi - Arusha - Dar es Salaam i november 2015. Målet er at studere 

arbejdsmarked og beskæftigelse og de sociale følger af urbaniseringen. Men også tid til dyr og natur. En 

rejsegruppe i GS 

 

Studierejse til ILO, Geneve 

ILO, den internationale arbejdsorganisation under FN er en vigtig spiller for at sikre grundlæggende 

arbejdstagerrettigheder i en global verden. Hvordan arbejder ILO henter den politisk opbakning etc. 

(Ikke tidsfastsat) FIC og GS  
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Studierejse til FN, New York 

Mogens Lykketoft er fra september 2015 i et år valgt som formand for FN's Generalforsamling. Kan vi 

profitere af det danske formandskab, besøge hovedkvarteret og studere processen. 7 dage i maj 2016. 

 

Studiekredse 

Studiekreds om magtens geografi i Kina 

I forlængelse af studierejsen til Kina overvejer gruppen at etablere en studiekreds som søger indsigt i både 

magtfordeling, magtstruktur og magtspillet i Kina. Studiekredsen skal løbe gennem 2015 og 16. 


