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GLOBALE 
SENIORER 

 

 

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 og 2015. 

 

GS gennemførte sin 2. Generalforsamling i 2014. 

GS gennemførte den 20. marts 2014 organisationens 2. generalforsamling med 34 deltagere. 

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

formand og bestyrelse. Formand og tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og tre 

bestyrelsesmedlemmer i ulige år. I 2014 blev følgende bestyrelse valgt:  

 

GS Bestyrelse 2014-2015 

Per Bo, formand (valgt for 2 år) 

Øvrige medlemmer: 

Kjeld Aakjær, Nina Ellinger og Peter Højslev Petersen (valgt for 2 år) 

Maria Justiniano, Povl Anker Rasmussen, Gitte Vesterlund (valgt for 1 år) 

Suppleanter: Steen R Jeppson og Finn Conrad (valgt for 1 år) 

Steen R Jeppson trak sig fra årsskiftet fra sin post som suppleant 

 

Bestyrelsen har i årets løb afholdt 10 møder. På det konstituerende møde blev Maria Justiniano valgt som 

næstformand, Povl Anker Andersen som sekretær og Peter Højslev som. Resultatet af bestyrelsens arbejde 

og overvejelser fremlægges mundtligt for generalforsamlingen. På sine møder har bestyrelsen arbejdet 

med at udmønte handlingsplanen, især med følgende emner:  

 Økonomi og Administration for at etablere gode og enkle procedurer for regnskab og administration. 

 Medlemskampagne til hvervning af nye medlemmer 

 GS erfaringsbank 

 Udbygning og/eller etablering af samarbejde med andre organisationer 

 

GS har gennemført 6 enkeltstående medlemsmøder 

 Årsdagen for kollapset af Rana Plaza 

24. april 2014 Arrangeret af temagruppen om globalisering i samarbejde med 3f, Fagbladet og CCC 

(Clean Clothes Campaign) 

 Samarbejde offentlig sektor og Ngo’er i bistandsprojekter 

6. oktober 2014. Arrangeret af temagruppe om ulandserfaringer 

 Hvordan går det med oplysning om ulandsbistanden?  

8. december 2014. Arrangeret af temagruppe om ulandserfaringer 

 Debat om nye globale mål for bæredygtig udvikling 

møde med Silvia Stefanoni, HelpAge 14. november 2014. Arrangeret af GS’ bestyrelse 

 Hvordan når vi ud over rampen? 

 Et internt medlemsmøde om Globale Seniorers kommunikation 4. februar 2015. Arrangeret af GS´ 

bestyrelse 



side 2/8 

 

 Kan EU bekæmpe skattely og social dumping? 

Et debatmøde med Jeppe Kofod den 29. januar 2015. Arrangeret af FIC, AOF og Globale Seniorer 

 

Temagrupper 

Temagrupperne har fra Globale Seniorers stiftelse i marts 2013 været centrale i vores netværk. På den 

stiftende generalforsamling blev det besluttet at oprette syv temagrupper, og de har hver for sig selv 

fastlagt deres arbejdsform. Aktivitets niveau og antallet af medlemmer i de enkelte grupper varierer. En 

begyndte med 25 medlemmer en anden med tre.  Det er hensigten, at den nyvalgte bestyrelse skal 

foretage en evaluering af, hvordan temagrupperne har fungeret. 

 

I løbet af perioden har medlemmerne af temagruppe 6 om migration besluttet at nedlægge sig selv på 

grund af mangel på tilslutning. Samtidig er der dannet en ny temagruppe med emnet ”Ældres rettigheder 

globalt”. Aktiviteter annonceres løbende på hjemmesiden.  

 

Kinas udvikling og samspillet med Europa, temagruppe 1  

Gruppeansvarlig : Finn Conrad 

 

GS’ temagruppe om Kina gennemførte en meget vellykket studierejse til Kina, hvor 21 Globale seniorer fra 

gruppen fra 23. oktober til 5. november 2014 besøgte Beijing og Shanghai i Kina. Succesen tilskrives - 

udover det gode selskab – den gode forberedelse af turen. 5 rejseforberedende møder blev arrangeret i 

2014, heraf var 4 tilbud til alle GS medlemmer 

 Lov, ret og individ i Kina, Det Danske Center for Menneskerettigheder. 3. april 2014 

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

 Kulturmødet Kina-DK, 25. april 2014 

 Vilkår på det kinesiske arbejdsmarked 2. september 2014 

 Introduktion til den kinesiske grundskole, 2. oktober 2014 

 

Efter den vellykkede Kina rejse har gruppen ønsket at fortsætte deres engagement og interesse med nye 

aktiviteter og opfølgende møder om Kina: 

 Fysisk planlægning i Kina, 25. februar 2015 

 Udviklingen i Kinas landbrug og landdistrikter 20. maj 2015  

 Gruppen overvejer yderligere en studiekreds om magtstruktur og magtspil i Kina 

 

Seniorers vilkår og rolle i udviklingslandene, temagruppe 2. 

Gruppeansvarlig: Maria Justiniano 

 

Temagruppen har drøftet hvordan vi kunne støtte op om ældre i udviklingslande, og forskellige muligheder 

blev undersøgt. Temagruppen besluttede at etablere kontakt til en frivillig organisation i Kenya, som et af 

medlemmerne havde besøgt i 2013. Organisationen - Kibera Day Care Centre for the Elderly - arbejder for 

at hjælpe ældre og fattige i lokalsamfundet med at mødes og drøfte fælles problemer, samt hjælpe dem 

med at få den støtte, de er berettigede til i henhold til lovgivningen. Organisationen driver et Dagcenter for 

ældre i slumområdet Kibera, i Nairobi. Centeret har fået en container stillet til rådighed af kommunen, hvor 

de kan mødes og tilbyde aktiviteter til de ældre. Da GS besøgte centeret i 2013 var der ca. 50 ældre, der 

fortalte, at de var meget glade for den støtte centeret giver dem, og for at møde og støtte hinanden med 
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gode råd. Kibera Dagcenter får nogle midler fra private fonde i Kenya og tilbyder de ældre i lokalområdet en 

kop the 2 gange ugentligt men organisation vil gerne udvide til flere dage. Centeret støtter også ældre i at 

fremstille kunsthåndværk, der sælges lokalt.  

Temagruppen ønsker at støtte det eksisterende dagcenter i at skabe rammer i lokalsamfundet, så ældre 

kan styrke relationen til deres børnebørn gennem aktiviteter som historiefortællinger, lege og dans. 

Gruppen har undersøgt forskellige muligheder for søge midler til at støtte centeret. I december fik GS 

bevilliget 16.000 kr. fra Velfærds- Og Forskningsfonden For Pædagoger til at forberede et samarbejde med 

Kibera Day Care Center om aktiviteter med de ældre og deres børnebørn. Midlerne blev bevilget til at et 

medlem af gruppen kunne besøge centeret og undersøge hvordan et samarbejde mellem GS og centeret 

kan etableres. Et andet medlem er rejst med for egen regning. Inden afrejsen indsamlede disse to 

medlemmer materialer/donationer fra virksomheder og forretninger til de ældre og til børnebørnene. Det 

er lykkedes at skaffe legetøj, stof og garnrester til centeret. Gruppen har modtaget yderligere støtte til 

projektet med et bidrag på kr. 3.000 fra BUPL's Solidaritets- og Kulturpulje. 

 

Temagruppen samarbejder med den internationale organisation HelpAge, der arbejder for ældres 

rettigheder i udviklingslande. HelpAge Kenya har været en meget aktiv fortaler for indførelse af en 

støtteordning til de allerfattigste ældre i landet. Kibera Day Care Centre for the Elderly er medlem af 

HelpAge. 

Vores temagruppen er lille med kun 3 aktive medlemmer, og vil meget gerne have flere aktiveret. Planen er 

at skabe opmærksomhed i bredere kredse i Danmark omkring ældres forhold i udviklingslande, og at søge 

flere midler fra private fonde til at udbygge aktiviteterne og samarbejdet med Dagcenteret i Kibera. Samt 

evt. også til at indlede samarbejde med lignende organisationer andre steder i Kenya og Tanzania.  

 

Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik, temagruppe 3 

Gruppeansvarlig: Steen R. Jeppson 

Temagruppen startede i perioden med at analysere og diskutere den fri bevægelighed i EU. Frygten for en 

oversvømmelse af Danmark med billig arbejdskraft blussede op med en række nye landes fulde tiltrædelse 

af EU traktaten. Med tiltrædelsen blev også deres borgere omfattet af retten til frit at bevæge sig i alle EU’s 

medlemslande. I den offentlige debat var påstanden at det ville medføre social shopping og eksport af 

sociale ydelser til de nye medlemmers hjemlande. Gruppen havde en god debat om problemstillingen og 

Steen R. Jeppson skrev som afslutning et synspunkt om den fri bevægelighed på www.globaleseniorer.com  

 

Herefter startede gruppen en debat om ældres rettigheder i EU og bidrog både fagligt og praktisk til 

gennemførelsen af projektet om ældres vilkår og muligheder. Projektet som omfattede 4 større aktiviteter 

har været udført i samarbejde med gruppen om seniorer i ulandene. Projektindholdet er beskrevet mere 

indgående under den nye temagruppe 8 (se senere). 

 

 Steen R. Jeppson har desværre måttet trække sig som suppleant i bestyrelsen og som leder af 

temagruppens arbejde. Der har ikke siden været aktivitet i gruppen. 
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Brug af ulandserfaringer, temagruppe 4 

Gruppeansvarlig Gitte Vesterlund 

 

I 2013 startede GS en temagruppe om ulandsemner, idet mange medlemmer har beskæftiget sig fagligt 

med ulandsbistand og fortsat er interesseret i emnet. Det er blevet bekræftet på de tre møder afholdt i 

2014, hvor der har været 18-22 deltagere og en livlig og engageret diskussion – både med oplægsholderen 

og indbyrdes blandt deltagerne. Alligevel synes gruppen endnu ikke at have ramt den rigtige form, så den 

kunne udvikle sig som en platform for gruppens fællesaktiviteter, hvilket er en af Globale Seniorers 

visioner. Man kunne spørge om visionen er forkert, om emnerne ikke har været inspirerende nok eller om 

gruppemedlemmerne, der ikke længere er aktive på arbejdsmarkedet, synes det er tilstrækkeligt at deltage 

i møder, diskutere under mødet – og ikke har behov for opfølgende aktiviteter? 

 

Emnerne for medlemsmøderne i 2014 har været: 

 Ældre i udviklingslande 

 Samarbejde medlem den offentlige sektor og civilsamfundet i danske bistandsprogrammer / projekter 

 Hvordan går det med oplysningen om ulandsbistanden i Danmark 

 Ydermere blev temagruppen inviteret til et møde om Afrika med Holger Bernt Hansen arrangeret af 

Seniorer uden Grænser i Februar 2015, 

 

I 2015 kommer fokus til at ligge på Østafrika, som forberedelse af den kommende studietur til Kenya og 

Tanzania i efterår/vinter 2015. Møderne vil være åbne for alle GS medlemmer.  

Som et nyt arbejdsområde ønsker gruppen også at se på hvordan indsatsen overfor ældre kunne indgå 

mere målrettet i dansk ulandsbistand. 

 

Menneskerettigheder, temagruppe 5 

Gruppeansvarlig Kjeld Aakjær 

 

Efter den sidste GS generalforsamling, startede gruppen med at se på generalforsamlingens beslutning om 

at GS skulle have et værdigrundlag for organisationens arbejde.  Henrik Døcker udarbejdede en liste over 

Europarådets vigtigste Menneskerettighedskonventioner, som blev diskuteret i bestyrelsen. Det er i 

bestyrelsen drøftet at arrangere et medlemsmøde om Globale Seniorers værdigrundlag, men det er 

udskudt på ubestemt tid. 

 

Tyrkiet har problemer med minoriteterne i landet herunder med forholdet til Kurderne. Den kurdiske leder 

Abdul Øcelan er fængslet og Det Kurdiske arbejderparti PKK, som han leder, er af EU og USA stemplet som 

en terrororganisation. Den tyrkiske regering har forhandlet med kurderne i årevis om revision af en 

forældet grundlov fra militærkuppet i 1970, og det bliver et af hovedpunkterne ved det forestående valg 

den 7. juni 2015. FN-forbundet, Helsinki Komiteen, Kurdisk Forum og andre Ngo’er heriblandt Globale 

Seniorer har i nogle måneder arbejdet på at arrangere en konference om denne situation. Med tilslutning 

fra den tyrkiske ambassadør er partnerne blevet enige om at arrangere to halvdagskonferencer om Tyrkiet 

under samme titel: ”Parlamentsvalget i Tyrkiet 2015 – dens betydning for Tyrkiets indre forhold – herunder 

forfatningen, landets relationer i Europa og Mellemøsten samt landets forhold til EU, NATO, OSCE og FN.” 
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Den 1. Konferencen afholdes den 28. maj 2015 på Christiansborg med titlen ”Før valget i Tyrkiet den”. Den 

2. konference afholdes den 28. august 2015 kl. med den nærliggende titel ”Tyrkiet efter valget” også den 

sidste konference holdes på Christiansborg. 

 

Den første konference henvender sig til journalister og forskere med henblik på at bidrage til at oplyse den 

danske offentlighed om hvilken betydning Tyrkiet og det forestående parlamentsvalg har for Europa og 

Mellemøsten. Den anden konference henvender sig til politikere for at fokusere på de konkrete og 

forventelige konsekvenser af valget, herunder demokratiudvikling og mindretalsspørgsmål. 

 

Menneskerettighedsgruppen i Globale Seniorer deltager løbende i møder og høringer om de internationale 

menneskerettigheder. Folkehøringerne i 2015 om Danmarks overholdelse af de internationale 

menneskerettigheds konventioner er led i FN’s UPR-proces (Universal Periodic Review) der foregår hver 4. 

år for at tage temperaturen på medlemsstaternes overholdelse af menneskerettighederne. 24. februar i år 

havde folkehøringen emnet: ”Bliver børns rettigheder beskyttet i sagsbehandlingen”. På mødet fremkom 

der meget relevant kritik af stats- og kommunalforvaltningen. De mange indlæg vil nu blive bearbejdet af 

Instituttet for Menneskerettigheder IMR, så politikerne senere kan blive konfronteret med hullerne i 

implementering af menneskerettighederne. Den danske NGO rapport afleveres til FN i juni til FN.  

Kjeld Aakjær sidder i det NGO udvalg under IMR, der arbejder med UPR.   

 

Migration, temagruppe 6 

Gruppeansvarlig Nina Ilona Ellinger 

 

Migration er et dynamisk, komplekst og omfattende globalt fænomen. Migration sker fra land til by, den 

sker over landegrænser og den sker fra fattige til rige kontinenter. Millioner af mænd og kvinder forlader 

familier og hjem på jagt efter arbejde, så de kan realisere drømmen om et bedre liv for dem selv og deres 

familier. Mange arbejdere søger til Mellemøsten fra Asien– som Qatar der lige nu er i søgelyset lige nu på 

grund af OL. Men der flyder også en jævn strøm af mennesker ind i EU fra Nordafrika og Mellemøsten. 

Nogle søger arbejde andre søger asyl. Alle er på flugt fra fattigdom og krig. EU arbejder på højtryk for at 

stoppe eller regulere strømmen af mennesker, der krydser Middelhavet på risikofyldte sejladser eller løber 

panden mode Bulgariens en mur finansieret af EU. Men også indenfor Europa bevæger mennesker sig over 

grænser i deres søgning efter arbejde og et bedre liv, de bevæger sig fra de fattige medlemslande i 

Sydeuropa til de rigere lande i Nordeuropa. Danmark modtager arbejdere fra hele EU. De forskellige 

arbejdsvilkår og lønninger der tilbydes udenlandske og danske arbejdere både i den formelle og uformelle 

sektor er meget forskellige, derfor har den danske fagbevægelse interesseret sig for migrant arbejdere 

længe.  

Skønt der opbygges en voksende viden om migranter som arbejdskraft i forskellige institutioner – er den 

generelle viden om de psyko-sociale-økonomiske implikationer for de efterladte ældre og børn i 

hjemlandene meget begrænset. Vi ved heller ikke meget om de levevilkår, behov og problemer som ældre 

migrantarbejdere får, når de vender hjem efter et langt livs arbejde i udlændighed. Hvis migrantarbejderne 

forbliver i modtagerlandet er der ikke tilstrækkelig viden om denne ældregruppes specielle behov, så vores 

Ældreforsorg kan forbedre og tilpasse deres tilbud. Skønt der er en stor interesse for arbejdsdygtige 

migranter og flygtninge i den arbejdsdygtige alder på grund af deres ressourcer og potentiale som 

arbejdskraft og skatteydere, er der ikke mange der arbejde med senior aspektet af migration.  
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På GS generalforsamling 2013 blev der fremsat et forslag om at etablere en arbejdsgruppe om temaet 

migration  og temagruppen har været indkaldt til to møder i 2013 og 2014. Efter indledende 

præsentationer af sig selv blev deltagerne enige om at se på migrantspørgsmålet i et globalt perspektiv 

med prioritet af migranter til Danmark og EU i en første fase og fokusere på migration globalt i anden fase.  

Med afsæt i migranter og særlig ældre migranter ville gruppen se på migranters rettigheder og de 

internationale konventioner. Dernæst ville gruppen se på EU’s og Danmarks politik, procedurer og praksis 

når mennesker bevægede sig over grænser.  

Gruppens intentionerne var fine, men ressourcerne for få,  idet kun tre personer ville være aktive i 

gruppen. Trods den fælles interesse i temaet migration blev gruppen i foråret 2014 derfor enige om at 

stoppe arbejdet i temagruppen og hellere fortsætte i andre organisatoriske sammenhænge. Samtidig 

kunne relevante aspekter af problemstillingerne evt. inkorporeres i andre GS temaer som globalisering.  

Skulle der på et senere tidspunkt være flere medlemmer, der ønsker at arbejde med migration, kan Globale 

Seniorers bestyrelse genetablere en sådan arbejdsgruppe.  

 

Globalisering, temagruppe 7 

Gruppeansvarlig Povl Anker Andersen 

 

Temagruppen om globalisering blev oprettet på Globale Seniorers stiftende generalforsamling i 2013. Ideen 

med gruppens aktiviteter var at give liv til målet om at styrke global bevidsthed og solidaritet. I 2014 har 

gruppen arbejdet videre med de mål, der blev sat op fra gruppens start: 

- at bidrage til øget global indsigt og, bevidsthed, 

- at medvirke til at styrke engagementet i internationalt samarbejde, 

- at bekæmpe tendensen til at møde den øgede mellemfolkelige mobilitet med mistænksomhed og 

fjendebilleder mod fremmede og 

- at sikre forståelse, opbakning og respekt bag verdenssamfundets institutioner og deres bestræbelser på 

at regulere globale konflikter og sætte mål for at nå en bæredygtig udvikling af kloden - social 

økonomisk. 

 

Konkret har gruppen i perioden efter generalforsamlingen arbejdet med 2 aktiviteter: 

 

Ræset mod bunden 

Planlægning og gennemførelse af et offentligt møde om tekstilarbejdernes arbejdsforhold globalt – eller 

”Ræset mod bunden”, som det blev kaldt. Mødet blev afholdt den 24. april 2014 i LO og blev arrangeret i 

samarbejde med 3f, CCC og Fagbladet.  På mødet diskuterede vi med udgangspunkt i hvad der var sket med 

arbejdernes sikkerhed og rettigheder siden ulykken på Rana Plaza, der kostede 1.134 tekstilarbejdere livet. 

Mange interessenter fra fagbevægelsen, øjenvidner fra fabrikken, branchen og repræsentanter for et stort 

brand deltog i debatten.  

Det internationale samfund kan gøre meget. Vi kan i DK fra regeringen, tekstilindustriens arbejdsgivere og 

fagforeninger presse på i ILO for at sikre forbedring og overholdelse af konventionerne. Men først og 

fremmest – konkluderede mødet – handler det om retten til fri organisering, det handler om at 

tekstilarbejderne lokalt kan organisere sig i fagforeninger, der kan støtte deres interesser. 

Globaliseringsgruppen vil gerne følge op på denne aktivitet. 
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”Globalt set” 

Gruppens medlemmer har bidraget til at etablere opslaget ”Globalt set” på netværkets hjemmeside. Det 

har været ambitionen at skabe rammer for en debat om globale spørgsmål, både internt i netværket og i 

forhold til omverden. Gruppens medlemmer har løbende bidraget med egne synspunkter og med 

opfordringer til andre om at være aktive på hjemmesiden. 

Det har været svært at indfri ambitionerne om en levende debat, men et medlemsmødet den 4. februar om 

kommunikationen i GS har bidraget til at styrke forventningerne til at det vil lykkes. Der blev i forlængelse 

af mødet besluttet at nedsætte et kommunikationsudvalg, som får til opgave at initiere og styrke debatten. 

Samtidig blev der vedtaget en række initiativer for at netværkets medlemmer tidligere og mere effektivt 

kan få besked om, aktiviteterne i netværket. Blandt andet blev det vedtaget at afholde informationsmøder 

for at byde nye og interesserede medlemmer velkommen minimum en gang i kvartalet. 

Gruppen og de videre planer 

Aktivitetsniveauet i perioden har været begrænset til de to ovennævnte indsatsområder og der har kun 

været afholdt 3 møder i gruppen. Ved periodens slutning er der kommet nye kræfter til gruppen som i dag 

tæller 6 aktive fra netværket. Programmet for næste år er ret ambitiøst. Det har fokus på FN’s organisation 

(hvor Danmark har formandskabet for Generalforsamlingen i 15 og 16) og de nye udviklingsmål 

(Sustainable Development Goals) som skal vedtages. Gruppen håber at flere vil være med til at realisere 

planerne.  

Ældres rettigheder globalt (International Ældrekonvention) temagruppe 8 

Gruppeansvarlige: Maria Justiniano, Nina Ilona Ellinger og Kjeld Aakjær 

 

Ældres rettigheder globalt er et centralt emne i GS. Det er et anliggende for temagruppen, der arbejder 

med Seniorers vilkår og rolle i udviklingslandene, ligesom det er centralt for temagruppen, der arbejder 

med Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik, og temagruppe ”Brug af ulandserfaringer vil se på 

hvordan ældre aspektet behandles i  policy papirer og strategier i ulandsbistand – på alle niveauer fra den 

statslige til civilsamfundsorganisationer og de multilaterale. Der er meget få aktører der har investeret i 

denne sidste fase af folks liv. Måske fordi seniorer ikke er produktive i arbejdslivet mere – men vi har viden, 

erfaring og kapacitet. Og vi bliver mange flere i årene som kommer! Derfor er det vigtigt at denne 

kærnekapacitet styrkes i GS! 

 

GS har gennemført et projekt om ældres vilkår og muligheder. Projektet har været styret af temagruppen 

om seniorer i ulandene og temagruppen om europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Projektet  har 

indeholdt følgende elementer: 

 Debatmøde – Er der et aktivt og trygt liv for Europas ældre? Om Befolkningsudviklingen i EU, de ældres 

vilkår og EU’s indsats. Oplæg af Fritz von Nordheim Nielsen, Generaldirektoratet for Sociale forhold og 

Beskæftigelse, EU Kommissionen d. 26. februar 2014 

 Debatmøde op til valget til EU-parlamentet i samarbejde Europa-Kommissionens Repræsentation og 

Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark. Et møde med kandidater til EU-parlamentet og 

hør om deres politik for Europas ældre d. 7. April 2014 

 Seminar i samarbejde med ÆldreSagen og HelpAge International ”Skal vi have en international 

konvention for ældre?” d. 4. juni 2014 
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 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 til gennemførelse af to offentlige debatmøder og 

oprettelse af den nye hjemmeside i 2014. En ny temagruppe er oprettet for at følge med i arbejdet omkring 

udarbejdelse af en ny international ældrekonvention i både EU og FN. Til dette formål vil gruppen søge 

opdatering om FNs åbne arbejdsgruppe og løbende stille spørgsmål til EU kommissærer gennem Help Age 

og Age Platform Europe.   

 

Temagruppen tager meget gerne imod flere aktive medlemmer! Planerne i 2015-2016 er dels at vi sætter 

os ind i et omfattende stof fra FN, EU og Danmark og dels at vi arrangerer et offentligt møde til efteråret 

om Udviklingsmålene 2015, og de ældres rolle og status -  med eksterne oplægsholdere.  

 

GS haft kontakt og samarbejde med 19 danske og internationale organisationer i 2014 - 2015: 

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

Parlamentet, Europa-Nævnet, FIC, FN-forbundet, Helsinki Komiteen, Kurdisk Forum, Globale 

Gymnasier, Institut for Menneskerettigheder (IMR), LO Faglige Seniorer, Seniorer Uden Grænser, 

Verdens Bedste Nyheder og Ældresagen.  

 Help Age International, HelpAge Kenya og PRO Global Sverige. 

 

Kommunikation 

 1.600 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 året før. Vi har i 2015 et dagligt gennemsnitligt 

19 opslag på hjemmesiden og har rundet 11.000 besøg gennem tiden. 

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

globaleseniorer@gmail.com  

 Globale Seniorer har fået en organisationsprofil på facebook, og fra medlemsmødet den 4. februar 

kom mange gode råd til, hvordan vi kan styrke kommunikationen. Bestyrelsen har på mødets 

anbefaling vedtaget at nedsætte et kommunikationsudvalg, at holde kvartalsvise informationsmøder 

for nye medlemmer og interesserede. Endelig et råd om at alle medlemmer ”liker” vores profil på 

facebook og bliver ”follower” af hjemmesiden. 

 

Om os selv: 

Medlemstal: 

Per marts 2015 er der 78 individuelle medlemmer af GS. Desuden er FIC kollektivt medlem af GS ligesom GS 

er kollektivt medlem af FIC. 

 

Mødelokaler 

FIC har som i de foregående år stillet et mødelokale til rådighed for bestyrelses- og medlemsmøder. Andre 

organisationer som Ældresagen, Europahuset, Stiftelsen Gammel Kloster, AOF Hovedstaden og flere faglige 

organisationer har venligst stillet lokaler til rådighed ved medlemsmøder. Endelig er en del møder holdt hos 

medlemmers privat. 

 

Bestyrelsen 12. marts 2015 


