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Her ved årsskiftet kan vi se tilbage på et år, hvor der atter har været stigende aktivitet i vores unge 
senior-netværk. I år har vi alene eller i samarbejde med andre organisationer arrangeret 14 åbne 
møder for medlemmerne. Møderne har behandlet aktuelle, internationale emner i Europa, 
udviklingslandene og på verdensplan. 
  
I år har vi i endnu højere grad benyttet os af jeres store erfaring og ekspertise om internationale 
spørgsmål. Det tegner godt for fremtiden. En særlig tak til jer, hvis indsats gjorde dette muligt. Det 
vedhæftede dokument ”2015 – Året der gik” giver en summarisk oversigt over årets mange 
aktiviteter. 
  
Ud fra Globale Seniorers perspektiv var 2015 et år der åbner muligheder og tænder håb. Både 
vedtagelsen i FN af de nye verdensmål for en bæredygtig udvikling frem til 2030 og den 
afsluttende aftale fra COP 21 i Paris har givet os alle stærke argumenter og muligheder i kampen 
for en mere lige, rigere og renere verden. På det seneste er der også spinkle tegn på, at vi med 
FN’s indsats kan nå et lille skridt i Syrien mod en fredeligere verden. 
  
Positive globale forventninger kan dog ikke bortviske indtrykket af et dårligt år for Europa. Overalt 
er humanisme og menneskerettigheder under pres og landene vender ryggen til fælles løsninger 
af de store udfordringer - ikke mindst fra den voksende flygtningestrøm. 
  
Men lad mig fortsætte med det, der giver håb. De nye verdensmål skal nu implementeres og det 
sker med garanti ikke af sig selv. Jeg tror, vi som civilsamfundsorganisation har en meget vigtig 
rolle i at presse på og fastholde vores politikere og institutioner på målene. Netop det kan vi gøre 
til den røde tråd i vores aktiviteter i 2016. 
  
Vores aktiviteter for 2016 indeholder bl.a. en studierejse til FN i New York. Indholdet er 
koncentreret om implementeringen af de nye verdensmål og vi afprøver et nyt koncept, nemlig en 
uges forudgående forberedelseskursus på Seniorhøjskolen i Nørre Nissum i marts. (Studietur og 
højskoleophold er overtegnet). 
Vi lægger ud i det nye år med to møder i januar. Emnerne er dels ”Bæredygtige partnerskaber med 
uddannelsesinstitutioner i ulandene?” (13. januar) og dels Dannerhusets arbejde med vold og 
kvinder både i Danmark og internationalt (20. januar). 
Sæt også allerede nu kryds i kalenderen så du kan høre mere om de øvrige planer for 2016 og selv 
bidrage på vores generalforsamling:. 
  
Torsdag den 17. marts kl. 10 -13 
  
Følg med i aktiviteterne både på Globale Seniorers profil på facebook  og på vores 
hjemmeside:www.globaleseniorer.com. Bland dig i debatten og vær med til at gøre Globale 
Seniorer kendt. 
 
Endnu en gang: Godt 2016! 
Per Bo, formand for Globale Seniorer 
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