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Aktivitetsplan for Globale Seniorer 
Ideer, planer og besluttede aktiviteter for GS i 2016/17  
 

Aktivitetsplanen er et arbejdspapir for bestyrelse og temagrupper. 

 

I planerne er ikke medtaget de interne møder der afholdes i tema- og arbejdsgrupper. 

Planerne er mange og ambitiøse. Hvor mange og hvilke, der bliver realiseret afhængig af de interesser og 

ressourcer medlemmerne kan lægge i det. Aktivitetsplanen er dermed opfordring til medlemmerne om at 

melde sig til i det videre arbejde med aktiviteterne. 

 

Aktivitet på idéplan 

Aktivitet under planlægning 

Besluttet aktivitet 

Opgivet aktivitet 

Gennemført aktivitet 

 

 

Gennemførte aktiviteter 

Hvordan kan vi bygge bæredygtige partnerskaber?  

Temagruppen om Ulandserfaringer stiller spørgsmålet: 

Hvordan kan vi bygge bæredygtige partnerskaber mellem 

skoler og uddannelsesinstitutioner i ulandene og Danmark? 

Oplæg af Niels Larsen, der har erfaring med partnerskabsopbygning 

Arrangør: GS, Temagruppen om Ulandserfaringer 

 

Danner bag facaden 

Et orienterings og debatmøde om Danners arbejde med vold og kvinder 

både i Danmark og internationalt. Oplæg af Anne Grunnet og Ellen Farr 

Arrangør og samarbejdsparter: GS, Dannerhuset 

Tid og sted: Onsdag den 20. januar 2016 i Dannerhuset 

Ansvarlig i GS: Ellen  

Støttet af Anne Grunnet og bestyrelsen 

 

Senior højskole om FN og 2030 målene 

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

millennium målene, hvilke mål og magtpositioner er i spil i forhold til 2030-målene og hvad skal der til for at 

de kan blive realiseret.  Kurset er arrangeret af Globale Seniorer 

Tid og sted: 2. til 8. marts 2015, Nørre Nissum Senior Højskole 
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Håbet om et bedre liv – migration fra Ghana og retur 

Temagruppen om ulandserfaringer har sat fokus på Afrika og migration og inviterer til debatmøde: 

Torsdag d 25. februar kl 10-12 

Nauja Kleist’s fra DIIS holder oplæg og fokuserer på vestafrikansk migration, set fra migranternes 

synspunkt. Med udgangspunkt i Ghana, skitserer hun de årsager og logikker, der ligger bag forskellige typer 

migration på et mere overordnet plan.  

 

 

Aktiviteter på idéplan 

Et kig i EU's maskinrum 

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

indflydelse i EU-Parlamentet.  

 

Studierejse til ILO og andre organisationer i Geneve 

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

arbejdstagerrettigheder i en global verden. Samtidig er Geneve et hovedkvarter for FN og en række vigtige 

humanitære organisationer. Alle centrale brikker i forhold til det værdisæt Globale Seniorer har tilsluttet sig 

i vores vedtægter.  

Tid og sted: 3-4 dage i efteråret 2016 foråret 2017 i Geneve 

 

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 er ikke tidsfastsat 

 

Møde på den internationale Ældredag 

I anledning af den internationale ældredag den 1. oktober har bestyrelsen drøftet om GS kan afholde et 

offentligt møde, gerne i samarbejde med andre civilsamfundsorganisationer.  Foreløbige overvejelser: Et 

indlæg om, hvor langt man er med at sikre ældres rettigheder i konventioner og aftaler. Et andet emne 

kunne være danske ældres vilkår og muligheder i den 3. alder.  

 

 

Planlagte og besluttede aktiviteter, kronologisk 

Tyrkiet og situationen i Syrien 

En konference med fokus på forholdene i regionen, internt i Tyrkiet og i Tyrkiets relation til EU og Nato 

Konferencens gennemføres den 26. april 2016 på Christiansborg. 

Arrangør: GS, Den Danske Helsinki-Komité og Kurdisk Forum 

 

EU og de sociale rettigheder 

Et åbent møde i temagruppens om EU’s arbejdsmarkeds- og socialpolitik. Mødet vil omhandle EU og de 

sociale rettigheder. Emnet for mødet udspringer af EU-præsident Junckers idé fra september 2015 om en 

“tredje søjle” i EU, som endnu et forsøg på at udvikle en social dimension i EU. 

Et møde i 1. halvår af 2016. 

 

 



  Side 3/3 

Samarbejdet mellem EU og Den Afrikanske Union 

En konference (medio 2016 - ikke tidsfastsat) som fokuserer på AU's udvikling og diskuterer, hvordan 

samarbejdsaftalen mellem EU og AU kan udvikles, bl.a. på Ngo plan. Forholdet Samarbejdet mellem AU og 

EU er centralt i forhold til en langsigtet indsats for at reducere migrationen. Arrangeret af Globale Seniorer 

med opfordring til samarbejde med Globalt Fokus, EU Huset m.fl. 

 

Introduktionsmøde til Globale-Seniorer 

Et bredt indkaldt introduktionsmøde til Globale Seniorer 

Som særligt emne er valgt: Nye bæredygtige udviklingsmål 

Intromødet er planlagt til august 2016 

og mødet holdes efter samme koncept som August 2015 

 

Studierejse til FN, New York 

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

profitere af det danske formandskab, besøge hovedkvarteret og studere processerne i FN, og hvordan 2030 

målene bliver implementeret.  

Arrangør: GS, 4. – 8. april 2016 

 

Hvordan følger vi bedst op på 2030 målene for en bæredygtig udvikling 

Et debatmøde i 2. halvår 2016. Vi forsøger at samle på resultatet af højskoleopholdet i Nørre Nissum og 

vores studierejse til New York. Hvordan går det med opfølgningen fra Regeringen? Hvordan går det med de 

partnerskaber, der skal være rygraden i målene? Hvordan kan vi præge de videre processer? 

 

Konference om behov for reformer i FN 

En højprofileret konference, hvor GS sammen med andre internationale Ngo’er og aktører på områder 

diskuterer, hvad der på det strukturelle plan kan gøres for at give FN et stærkere mandat. Hvilken rolle kan 

generalforsamlingen spille i det FN vi har i dag. En debat om veje til at sikre større handlekraft i 

Sikkerhedsrådet og genvinde den folkelige opbakning og debat om FN.  

Arrangør: GS, Udenrigspolitisk Selskab, FN-forbundet mfl. Tidsperspektiv 2. halvår 2016. 


