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Globale Seniorer har i år gennemført en hel række møder og aktiviteter, og samlet set har aktiviteterne 

været over forventning. Som sidste år har vi i forbindelse med årsskiftet gjort status og bringer her en 

kortfattet opsummering af aktiviteterne. 

 

GS har gennemført sin 3. generalforsamling 

Globale Seniorer holdt den 17. marts 2015 sin 3. generalforsamling, med et flot fremmøde på 44 deltagere. 

Generalforsamlingen indledtes med oplæg af Knud Vilby om hvordan vi især i Europa håndterer vores 

globale ansvar. 3 bestyrelsesposter og 3 suppleanter var på valg for en ny periode på hhv. 2 og 1 år. 

 

MØDEAKTIVITETER 

GS har afholdt 8 medlemsmøder, der var åbne for venner og internationalt nysgerrige 

 Hvordan når vi ud over rampen med vores egen kommunikation 

4. februar 2015. Arrangeret af GS’ bestyrelse 

 Danida før og nu. Oplæg Henrik Secher Marcussen 

19. maj 2015. Arrangeret af temagruppen om Ulandserfaringer 

 Kinas Landbrug og landdistrikter med oplæg af Kjeld Allan Larsen 

20. maj 2015. Arrangeret af temagruppe om Kina 

 Arbejdsmarkedet i Østafrika, oplæg af Jørgen Assens Afrika kontoret i Ulandssekretariatet 

7. maj 2015. Arrangeret af Østafrikagruppen 

 De politiske forhold i Tanzania, med oplæg af Bjørn Førde og Rolf Aagaard Svendsen 

16. juni i DIPD. Arrangeret af Østafrikagruppen 

 Flygtningesituationen i verden og Europa, Oplæg Andreas Kamm, Dansk Flygtningehjælp 

16. september 2015. Arrangeret af Globaliseringsgruppen 

 Basisprocessen i FN, kan den styrkes? Oplæg af Hanne Christensen og Poul Brandrup 

7. oktober 2015. Arrangeret af Globaliseringsgruppen 

 Hvor står Europa fagligt? Oplæg forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen 

16. november 2015. Arrangeret af temagruppen om EU’s arbejdsmarkeds og socialpolitik 

 

GS har i sammen med andre organisationer afholdt 3 offentlige møder og udskudt et 

 Kan EU bekæmpe skattely og social dumping, med oplæg af MEP Jeppe Kofod 

den 29. januar. Arrangeret i samarbejde med FIC 

 Ældre i Europa under sparepolitikken, med oplæg af Bjarne Hastrup Ældre Sagen, Claus Larsen-

Jensen FIC, Sigurd Gøth Grækenlandskender og Aske Juul Lassen, Københavns Universitet. 

29. oktober 2015. Arrangeret i samarbejde med Ældre Sagen og FIC, støttet af Europa-Nævnet 

 Afrikas perspektiv på flygtningekrisen. Oplæg af seniorforsker Hans Lucht, DIIS og Per Bo GS 

2. december 2015. Arrangeret af GS og Europa-Huset  

 GS måtte desværre udskyde den planlagte konference om Tyrkiet på ubestemt tid 

Hvilken vej tager Tyrkiet? – efter valget den 7. juni 2015 

Konferencen var annonceret til afholdelse den 3. september 2015 på Christiansborg med Mette 

Gjerskov (A) som vært og Globale Seniorer, Kurdisk Forum og Den Danske Helsinki-Komité som 

arrangører. Mødet er udskudt på ubestemt tid på grund af uafklarede politiske forhold efter valget 

den 7. juni og det efterfølgende den 3. november 
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GS har afholdt sit første introduktionsmøde til Globale Seniorer 

 Hør om Globale Seniorer – og om studieturen til Østafrika 

Introduktionsmødet var det første i en række af regelmæssigt tilbagevendende møder, hvor GS 

forsøger at tiltrække flere aktive Globale Seniorer 

18. august 2015 på Café Globen med godt 40 deltagere 

 

GS medlemmer har deltaget i medlemsmøde i Seniorer uden Grænser 

 Kan en mindre Ngo gøre forskel i nutidens Afrika med Holger Bernt Hansen og Knud Vilby 

Mødet var arrangeret af SUG med GS medlemmer som inviterede. 12. februar 2015 

 

ØVRIGE AKTIVITETER 

GS’ Kibera gruppe gennemførte en besøgsrejse til Kibera og Kibagare  

 Conni Shigebu og Djessie Prahn gennemførte i starten af marts en 10 dages projektforberedende 

studierejse til to slumområder i Nairobi Kenya (Indtryk fra rejsen blev vist på GS generalforsamling). 

Rejsens hovedmål var Kibera Day Care Centre og organisationens ældreprojekt i Kibera. Under 

turen havde gruppen møder med centrets ledelse, de frivillige der arbejder i centret og den gruppe 

af ældre, som centret henvender sig til. Gruppen holdt også møder med HelpAge Kenya og med 

Ministry of Labor & Security and Services & Social Development. 

 På baggrund af rejsen er der nu formuleret et længerevarende samarbejdsprojekt mellem Globale 

Seniorer og Kibera Day Care Centre. 

 

GS har gennemført en studierejse til Bruxelles 

 I dagene 21. til 24. september 2015 deltog 9 medlemmer i en studietur til Bruxelles sammen med 

et hold fra DLF Ballerup. Turen var arrangeret af FIC med særligt program for GS deltagerne. 

Hovedemnet var EU og 2030 målene samt den aktuelle flygtningesituation. Programmet bød på 

besøg i parlamentet og møde med danske MEP’er, besøg i kommissionen med danske 

repræsentanter samt besøg i Ngo’erne: Solidar, HelpAge International, Concord Europe og 

European Council on Refugees and Exiles (ECRE). 

 

GS’ måtte desværre aflyse den planlagte studietur til Østafrika 

 Turen var planlagt fra Nairobi over Arusha til Dar es Salaam fra den 5. til den 19. november om den 

økonomiske og politiske udvikling i Østafrika. Turen måtte desværre aflyses pga. for få deltagere. 

Hvis der fortsat viser sig interesse for rejsen vil planerne blive genoptaget på et nyt grundlag.  

 

GS’ medlemmer har arbejdet internt i tema- og projektgrupper 

 Temagrupper: 

 I årets løb har temagruppen om menneskerettigheder sluttet sit arbejde. Bestyrelsen viderefører 

dele af gruppens arbejde med menneskerettigheder. Temagrupperne er ved årsskiftet: 

- Kinas udvikling og samspillet med Europa,  

- Seniorers vilkår og rolle i udviklingslandene,  

- Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik,  

- Brug af ulandserfaringer,  

- Globaliseringsgruppen og  

- Temagruppen om ældrekonvention 
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 Projekt- og rejsegrupper: 

I løbet af året har Østafrikagruppen og Bruxelles rejsegruppen afsluttet deres arbejde. Der er ved 

årsskiftet følgende projekt- og rejsegrupper: Kiberagruppen, Tyrkietgruppen og FN-rejsegruppen 

 

GS er blevet medlem i Globalt Fokus 

 Globale Seniorer er fra 1. oktober medlem i Globalt Fokus. Vi håber vi kan medvirke til at give 

organisationen en stærkere stemme i forhold til at opnå indflydelse på udviklings-, miljø- og 

humanitære spørgsmål. 

 

GS har i årets løb mødtes eller samarbejdet med 

 Center for Sund Aldring, Concord Europe, Danish Institute for Parties and Democracy DIPD, Dansk 

institut for internationale studier DIIS, Den Danske Helsinki Komité, Det Udenrigspolitiske Selskab, 

EU Kommissionen, EU Parlamentet, Europa-Nævnet, European Council on Refugees and Exiles 

(ECRE), FIC, FN-forbundet, Folketingets Udenrigsudvalg, Globale Gymnasier, Globalt Fokus, HelpAge 

International, HelpAge Kenya, Kibera Day Care Centre for Elderly, Kurdisk Forum, LO Faglige 

Seniorer, Raoul Wallenberg Instituttet for Menneskerettigheder, Seniorer Uden Grænser, Solidar, 

Ulandssekretariatet og Ældre Sagen. Og mange flere som er undgået denne registrant … 

 

Kommunikation 

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

en stigning i antallet af besøgende på 70 pct. i forhold til 2014. Hjemmesiden rundede den 31. 

december 2015 16.560 besøg i alt. 

 Siden den 20. oktober 2014 har GS kommunikeret på mail med medlemmerne fra adressen 

globaleseniorer@gmail.com  

 Det går fortsat fremad med vores profil på facebook ”Globale Seniorer”, som pt. er ”liket” af 121 

personer og det seneste opslag om møde på Danner er nået ud til 408 facebook brugere. Vi 

opfordrer fortsat medlemmerne til regelmæssigt at gå ind på siden og markere de aktiviteter der er 

interessante for dem. Det gør at vi lærer vores medlemmer at kende og at GS facebook profil bliver 

en stærkere anbefaling af organisationen.  

 

 

31.12.2015 Povl Anker Andersen 

http://www.globaleseniorer.com/
mailto:globaleseniorer@gmail.com

