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GLOBALE 
SENIORER 

2015 – et år med udfordringer 
for det internationale samfund 

 

Bestyrelsens skriftlige beretning til netværkets medlemmer fortæller 
om de emner netværket har været optaget af siden sidste general-
forsamling i marts 2015. Målet med beretningen er at beskrive de 
emner vi har haft fokus på. Vi refererer de mange spørgsmål, som er 
rejst og behandlet i netværkets aktiviteter, både af medlemmerne, af 
indledere og af de samarbejdsparter, vi har haft. Vi håber at 
beretningens hovedvægt på det substantielle vil give jer lyst til at være 
med i nogen af vores mange aktiviteter. 

 
Et godt år for Globale seniorer 
Det har været et godt år for Globale Seniorer. Vi har gennemført rigtig 
mange aktiviteter enten alene eller i samarbejde med andre. I alt har 
GS siden sidste generalforsamling afholdt 11 åbne medlemsmøder, to 
offentlige møder sammen med andre organisationer, en studierejse 
og et højskolekursus. I det år der er gået er endnu flere medlemmer 
blevet inddraget i aktiviteterne, så vi i dag kan gøre os fortjent til at 
kalde os en netværksorganisation. Det er også med til at styrke 
netværket, at flere af oplægsholderne på møderne har været vores 
egne medlemmer. Således bruger vi bruger vi i praksis medlemmernes 
egne erfaringer og ressourcer. 

Aktiviteter i Globale Seniorer har først og fremmest haft 
udgangspunkt i temagrupperne. Desuden har vi særlige arbejds-
grupper der tager sig af mere projektorienterede emner som for 
eksempel studierejser og et projekt til at styrke ældres vilkår i Kibera, 
Nairobi i Kenya. 

 

 
 
 
 

Aktivitetsniveauet skal ses på baggrund af, at Globale Seniorer stadig 
er en ung, frivillig organisation der alene bygger på medlemmernes 
egen, ulønnede indsats. Vi er derfor godt tilfredse med at konstatere, 
at GS er blevet yderligere styrket i det år der er gået. 

Vores grundlag er det europæiske og internationale perspektiv, og 
det afspejles i vores aktiviteter. Som seniorer er vi optaget af ældres 
vilkår i verden, men vi er ikke blot ældre, vi er også borgere i et 
globaliseret samfund. 

Vi har i beretningen valgt at fremhæve fire temaer, der har været 
særlig fokus på i aktiviteterne i denne periode. 

 
Udviklingspolitikken 
FN og de 17 nye verdensmål for bæredygtig udvikling 
Flygtningesituationen 
Ældres vilkår og muligheder 
  



Side 2/8 

Udviklingspolitikken 
 
Dansk udviklingsbistand er p.t. kraftigt udfordret af drastiske 
besparelser og strukturelle ændringer. Man må spørge: Hvad forstår vi 
ved ulandsbistand lige nu?  

Er det udviklingsbistand, når Danmark yder humanitær bistand, 
bistand i katastrofeområder, betaler for asylsøgere i Danmark, gør en 
militær og social indsats i brændpunkterne, laver oprydningsarbejde i 
krigsramte zoner, forebygger terror, eller laver miljøbevaring? 

Det virker som om den nuværende regering har et ønske om ikke 
at være klar i mælet, men standhaftigt forfægter, at Danmark ikke har 
grund til at skamme sig, idet vi stadig bruger 0,7 % af BNI til 
”udviklingshjælp”. Hvad regeringen ikke fortælles os er, at der af de 
0,7 % går stadig mere til behandling af asylsøgere og flygtninge i 
Danmark og dermed mindre til reel langsigtet udvikling i den fattige 
verden. Også det så meget at den reelle udviklingsbistand nu er nede 
på under 0,5 % af BNI. Danmark er reelt blevet den største modtager 
af dansk udviklingshjælp. Er det langsigtet? 

At OECD i deres opgørelse anerkender at et lands udgifter til 
asylsøgere må regnes ind under udviklingshjælpen er en ren teknisk 
ting, som ikke ændrer på de faktiske forhold. Og med en fortsat 
borgerlig regering i Danmark, er der ikke udsigt til at den egentlige 
udviklingsbistand vil blive forøget. 

Ingen betvivler, at det er det lange, seje træk der skal til for at 
skabe bedre vilkår og fordeling i de fattigste lande. Ingen betvivler, at 
det er langsigtet udvikling, der skal til for at stoppe de store 
migrationer mod Europa i de kommende år. Og alligevel er det netop 
den langsigtede udvikling, som man fra Danmarks side skærer ned på. 
Det må da være muligt, at ændre den politik! 

Wake up! Vi kan skælde og smælde, men det er som om ingen - ud 
over nogle få - hører det. Oplysning om udviklingslandene og den 

bistand vi yder er ikke et emne, der optager danskerne i dag, mange 
års erfaringer og viden om godt udviklingsarbejde synes forsvundet. 
Der er ingen, der protesterer, når der sker nedskæringer på 
udviklingshjælpen. Der må tænkes nyt. Ikke kun på grund af 
besparelserne, men også fordi mange forhold er anderledes end for 
bare få år siden. 

Hvordan kan udviklingshjælpen passes ind i FN´s nye 17 
verdensmål? Hvordan tager vi højde for den stigende akkumulation af 
de store rigdomme og ressourcer, der faktisk sker i mange ulande, 
men som bare går til at beriger en lille procentdel af den øverste 
klasse? Hvad skal vi gøre med det faktum at ulovlige finansielle 
strømme fra udviklingslandene til den rige verden er steget med 6.5 % 
årligt i det seneste årti? Og at det især er Afrika syd for Sahara, der 
rammes med 6,1 %. Svigagtige faktureringer på handelstransaktioner 
er en af store syndere, men også multinationale virksomheders 
skatteflugt er medvirkende. Hvordan påvirker det udviklingshjælpen, 
at den teknologiske udvikling går så hurtigt, at f.eks. Kenya er stærkt 
på vej til at springe internetbanken over og gå direkte til mobile pay af 
skat og andre ydelser? 

 
Hvad kan vi gøre? 

Det er nødvendigt at omtænke udviklingsbistand i en globaliseret 
verden. Og ikke kun på grund af nedskæringerne – men også derfor. I 
Udenrigsministeriet er man i gang med at udforme en ny udviklings-
politik, og snart kommer også Taksøe-Jensen udredningen om den 
danske udenrigspolitik. 

Vi ved, at mange af Globale Seniorers medlemmer har arbejdet 
med udviklingsbistand og har mange erfaringer og meninger om den, 
som den har været. Vi er heller ikke i tvivl om, at mange har ideer til, 
hvordan en fremtidig – og på nye vilkår – politik kan se ud. 
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Vi håber, at I hurtigst muligt vil være med i en gruppe, som 
selvstændigt eller f.eks. via Global Fokus, hvor Globale Seniorer er 
medlem, vil være med til at påvirke udformningen af den nye politik. 
Come on! 
 
 

FN og de 17 nye verdensmål 
for bæredygtig udvikling 
 
I slutningen af september 2015 vedtog FN de 17 nye verdensmål for 
bæredygtig udvikling. Det spændende ved disse mål er, at de ikke 
bare handler om at støtte en bedre udvikling i den fattige del af 
verden, men at de i lige så høj grad handler om at forbedre 
udviklingen i nord. Sidst men ikke mindst handler de 17 verdensmål 
om at få en bedre fordeling af de globale ressourcer samt arbejde 
aktivt for at afskaffe fattigdom og social ulighed inden 2030. De 17 
verdensmål er nogle af de mest ambitiøse mål der har været sat på 
den globale dagsorden, men de rummer også den stigende 
forståelsen af nødvendigheden i fælles fodslag i en globaliseret verden 
hvis vi skal sikre vores børnebørn en rimelig fremtid. 

Hvis vi skal nå de 17 verdensmål inden 2030, skal alle lande og 
institutioner arbejde fokuseret og meget. I en verden med mange 
nationer er FN den eneste multinationale institution, som kan 
koordinere denne kæmpeindsats. Men det er ikke nemt i en tid hvor 
lokale og nationale prioriteringer synes at dominere den offentlige 
debat. Med sit fokus på globalt ansvar er Globale Seniorer meget 
optaget af hvordan FN kan styrkes, støttes og forbedres gennem en 
FN reform til at varetage denne centrale funktion. 

Globale Seniorers Globaliseringsgruppe vedtog i 2015 at organisere 
en studierejse til FN i New York. Den finder sted den 4.-8. april 2016. 
Inden studieturen skulle gruppen på et ugelangt seniorhøjskoleophold 

i Nørre Nissum i marts for at forberede sig til dette FN besøg. Oplæg 
fra en række eksperter igangsatte her diskussioner om vores globale 
ansvar og om hvordan vi kan styrke vores lokale engagement. 

 
Samarbejdet med andre organisationer 
Globale Seniorer meldte sig ind i netværket for 
udviklingsorganisationer Globalt Fokus i 2015. Globalt Fokus har 
sammen med 92-gruppen - Forum for Bæredygtig Udvikling – lavet et 
stort forarbejde for at samle deres medlemsorganisationer om at lave 
et fælles dokument med anbefalinger til implementering af de 17 
verdensmål både i Danmark og i sin udenrigspolitik og 
bistandsstrategier. På en to dages konference i FN byen for 100 
medlemmer blev de 17 mål diskuteret enkeltvis med nationale og 
globale eksempler. Fire GS medlemmer deltog i forskellige 
arbejdsgrupper, hvor diskussionerne var intense og krævende, da 
deltagerne kom fra forskellige organisationer med forskellige 
dagsordener og forskellige referencerammer. Globalt Fokus skrev et 
samlet udkast til anbefalinger, som efterfølgende er kommenteret. 
Det endelige dokument er overdraget af Global Fokus til 
Statsministeren og Folketingets politikere. Men hermed er vores 
engagement i de 17 verdensmål kun akkurat begyndt.  

Globale Seniors bestyrelse diskuterer nu hvordan de 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling kan inkorporeres i vores organisatoriske 
arbejde og danne ramme om vores oplysningsaktiviteter i de 
kommende år. Netop fordi disse mål vedrører os alle, finder Globale 
Seniorer det vigtigt at udbrede kendskabet til de 17 verdensmål for 
således at styrke de enkeltes lokale engagement og bidrag til det 
globale ansvar for vores børns og børnebørns klode. 
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Oplysning og uddannelse 
Temagruppen om globalisering arbejder i øjeblikket med flere store 
emner: FN reform og oplysningsarbejde om de 17 verdensmål.  

Mange medlemmer er bekymrede fordi oplysningsarbejdet 
omkring udvikling og udviklingsbistand i Danmark er på tilbagetog. For 
at gå imod den tendens overvejer globaliseringsgruppen og 
bestyrelsen at oprette en selvstændig gruppe omkring ”Oplysning og 
uddannelse”, der kan arbejde på tværs med alle temagrupper. Begge 
begreber er vigtige redskaber i informationsstrategien for Globale 
Seniorer. Alle temaer vi arbejder med vil kunne formidles til 
offentligheden og gennem undervisningssystemet gennem 
oplysningsaktiviteter og uddannelsesmateriale. Her vil Globale 
Seniorers Erfaringsbank, hvis den får medlemmernes opbakning, 
kunne få en central funktion. Interesserede medlemmer opfordres til 
at melde sig til denne gruppe. 
 
 

Flygtningesituationen  
 

Globale Seniorer har haft oplægsholdere, som har diskuteret 
flygtningesituationen, både asylsøgere i konventionsforstand men 
også migranter, der kommer til Europa i jagten på et bedre liv. Vi har 
desuden deltaget i en studierejse til EU i Bruxelles, hvis hovedformål 
var at drøfte EUs håndtering af flygtningesituationen. Studierejsen 
havde en både trist og aktuel timing, da der var et tidsmæssigt 
sammenfald med den stærkt eskalerende flygtningestrøm til Europa i 
september, flygtninge på danske motorveje og EUs tvangsmæssige 
fordeling af (en beskeden del af) de mange flygtninge. 

Oplægsholderne har - uanset hvilke type flygtninge der er tale om - 
fremhævet, at Europa dels må begrænse flygtningestrømmen, dels 
hjælpe flygtninge i deres nærområder, dels bidrage til at løse de 

konflikter og økonomiske forhold, som skaber flygtningestrømmene. 
Ingen af delene er lykkedes særlig godt hidtil. 

Generalsekretær Andreas Kamm fra Dansk Flygtningehjælp beskrev 
i september, hvordan det stigende antal flygtninge til EU fra især 
Mellemøsten er en konsekvens af, at nabolandene i Mellemøsten har 
nået grænsen for deres kapacitet for det antal flygtninge, de kan 
absorbere (langt flere end Europa, både i absolutte og relative tal). 
Situationen er stærkt forværret af at verdenssamfundet har skåret 
kraftigt i deres økonomiske bidrag til UNHCR, der driver flygtninge-
lejre m.m. i nabolandene, således at flygtningenes madrationer nu er 
halverede på grund af mangel på finansiering. Flygtningene kan 
simpelthen ikke se en fremtid ved at forblive i disse lejre. Den eneste 
effektive og langsigtede løsning på flygtningestrømmen til Europa er 
naturligvis at skabe rammer for politisk stabilitet i Mellemøsten og 
andre konfliktcentre i verden. Da det næppe er lige oppe over, er flere 
penge til finansiering af flygtninges ophold i nærområderne det 
eneste realistiske alternativ. 

Hans Lucht fra DIIS gav i et oplæg i december en fascinerende 
beskrivelse af et eksempel på den anden hovedkategori af flygtninge - 
nemlig de økonomiske migranter - baseret på hans studier af en 
fiskerlandsby i Ghana. Fiskeriet var stærkt nedadgående, ikke mindst 
på grund af europæiske fiskerbådes overfiskning i Atlanterhavet ud 
for Ghana. En væsentlig andel af de mandlige indbyggere migrerede 
gennem Sahara til Libyen, sejlede over Middelhavet til Italien og søgte 
arbejde der og i resten af EU. Nogle af dem fik job i transportsektoren: 
Fiskerne var velegnede som styrmænd på bådene over Middelhavet 
og som chauffører på lastbilerne igennem Sahara. Adskillige af 
migranterne var økonomiske succeshistorier og kunne vende hjem til 
deres landsby i Ghana med penge på lommen. Andre blev udnyttet i 
europæiske fabrikker og landbrug. 
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En del nåede aldrig frem, men omkom i Sahara eller på Middelhavet. 
Naja Kleist fra DIIS bidrog i sit oplæg i februar med andre sider af 
samme historie. 

Denne konkrete flygtningestrøm kunne måske have været undgået, 
hvis EU havde haft en anden fiskeripolitik eller der var blevet gjort 
andre tiltag for at opretholde det gamle eller skabe et nyt 
erhvervsgrundlag. Med det kraftigt stigende befolkningstal i Afrika i 
de kommende år er der behov for en betydelig indsats for at skabe 
arbejdspladser og rimelige levevilkår, hvis økonomisk migration skal 
begrænses.  

Tilstrømningen af mennesker der kommer af meget forskellige 
årsager vil vedblive at være en kæmpe udfordring for EU og Danmark i 
de kommende år. Hvordan fjernes årsagerne, og hvordan betales 
omkostningerne for flygtningene indtil da? EU og de enkelte 
medlemslande står overfor en af sine hidtil største udfordringer. I 
Globale Seniorer har vi den opfattelse, at grænseoverskridende 
problemer må løses på internationalt niveau. Danmark må derfor 
støtte en tværgående, solidarisk løsning i EU regi. 

 
Videre arbejde med flygtningeproblematikken 
Konflikterne i Mellemøsten, først og fremmest i Syrien, er en 
væsentlig drivkraft bag de massive flygtningestrømme i dag. Globale 
Seniorer har derfor rettet blikket mod Tyrkiet både som nøglespiller i 
området og som en allieret for EU og Nato. Sammen med Helsinki 
Komiteen og Kurdisk Forum arrangerer vi en konference i slut april om 
Tyrkiet og krisen i Syrien. Virkeligheden i dag, med kurdernes rolle syd 
for Tyrkiets grænser og flygtningene som en vigtig brik i 
tyrkisk indenrigs- og udenrigspolitik, kalder på en samlet analyse af 
situationen. 

Globale Seniorers initiativer omkring flygtninge skyldes dels den 
aktuelle menneskestrøm ved Europas grænser – dels de meget 

modstridende reaktioner fra politikere og i den almindelige 
befolkning. Skønt vi ikke har nogen temagruppe om flygtninge i 
Globale Seniorer, er flygtninges forhold derfor berørt i andre 
temagruppers arbejde. Såfremt der er interesse og kræfter blandt 
medlemmerne opfordrer bestyrelsen dem til at danne en ny 
temagruppe der kunne arbejde med Mellemøsten med fokus på de 
bagvedliggende grunde til konflikterne og stormagterenes 
indblanding. Vi håber at der er interesse for at være med!  

 
Ældres Vilkår og muligheder 
 
Sparepolitik og hævet pensionsalder 
Globale Seniorer har naturlig nok beskæftiget sig en del med ældres 
situation, vilkår og muligheder. Da vi synes, at den internationale 
vinkel på ældrespørgsmål er relativt lavt prioriteret i de fleste 
ældreorganisationer og deres aktiviteter er det vigtigt for os, at rejse 
denne debat både blandt ældre og offentligt. 

I forhold til de ældre i EU har vi på et halvdags seminar rejst 
debatten om sparepolitikkens betydning for ældres vilkår. For mange 
ældre i EU har effekten, været at pensionsalderen er hævet og 
staterne på den måde har finansieret udgifterne til den voksende 
ældrebefolkning. Men Bjarne Hastrup fra Ældresagen har sammen 
med andre gjort opmærksom på, at en hævet pensionsalder kun er en 
reel løsning, hvis det europæiske arbejdsmarked bliver langt mere 
fleksibelt og samtidig kan sikre beskæftigelsen for de ældre i 
befolkningen.  Men vi ved også fra Sydeuropa, at arbejdsløsheden er 
høj, især blandt de unge, og at mange familier lever af de pensioner, 
de ældre modtager. 
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EU og sparepolitikken 
På debatmødet om den faglige retning i EU lød der forhåbninger om 
en øget EU indsats for jobskabelse baseret på udtalelser fra 
Kommissionen. Optimismen var begrundet i, at fagbevægelsen 
optrådte samlet på den Europæiske Faglige Sammenslutnings (EFS’) 
kongres i Paris 2015 for dette krav. Pointen er, at hvis sparepolitikken 
bliver afløst af en mere offensiv politik for at skabe flere arbejds-
pladser og et mere tilgængeligt arbejdsmarked kan vi imødegå de 
umiddelbare konsekvenser af væksten i ældrebefolkningen; og ligeså 
vigtigt: vi kan give tilbyde det sydlige Europa et alternativ til 
arbejdsløshed og social nød. 

Problemstillingen er almen og handler ikke specielt om ældres 
forhold, selvom de selvfølgelig er særligt udsatte under spare-
politikken. Det er hensigten at Globale Seniorers temagruppe om EU’s 
arbejdsmarkeds og socialpolitik tager fat i de mange internationale, 
faglige problemstillinger, der rejser sig i EU i kølvandet på 
flygtningestrømme og sparepolitik. Planen er at komme endnu 
tættere på arbejdsmarkedspolitikken og vurdere hvilke muligheder og 
problemer, der ligger i ideen om en ”tredje søjle” som 
kommissionsformand Jean-Claude Juncker har formuleret den. Ideen 
er endnu et forsøg på at skabe et grundlag af ensartede sociale 
rettigheder, der på godt og ondt kan sikre et mere tværgående 
europæisk arbejdsmarked. 

Vi håber at flere Globale Seniorer vil slutte op om arbejdet i 
temagruppen om Europæisk social- og arbejdsmarkedspolitik. 
 

Ældre er en ressource 
Ud over de økonomiske problemer for ældre vil vi gerne sætte fokus 
på, hvordan de ældre bliver opfattet og behandlet i dagens samfund. I 
den sammenhæng har vi haft glæde af den opdeling som Cambridge 
professor Peter Lasslet har anvendt. Han opdeler alderdommen i to 

perioder, den 3. og den 4. alder. Den tredje alder er den periode af 
alderdommen, hvor de ældre fortsat er raske, uafhængige og har lyst, 
kapacitet og behov for at bidrage til samfundet. Det er netop den del 
af levealderen der er vokset mest og vi peger på den udfordring det er 
at omstille samfundet til at kunne bruge de ældres ressourcer og 
erfaringer i deres tredje alder. 

Ældre over hele Europa udgør en væsentlig ressource i samfunds-
økonomien, også efter at de har forladt arbejdsmarkedet. Men 
anerkendelsen og vilkårene for deres indsats har en alt for beskeden 
placering både i de politiske og økonomiske rapporter om udviklingen 
i Den Europæiske Union. 

De ældres organisationer har historisk haft fokus på at forbedre 
vilkår og rettigheder for dem i den fjerde alder, der er afhængige af 
hjælp og pleje og har en lav mobilitet. Vi mener, at der er behov for 
flere og bredere interessebaserede tilbud om fællesskab for ældre, og 
det er et behov, som Globale Seniorer selv ønsker at bidrage til at 
dække. Vi rejser samtidig spørgsmålet, om alle har mulighed for et 
meningsfyldt liv efter arbejdslivet, hvor de er selvhjulpne og 
uafhængige og holder det op imod de mange reformer af 
pensionsalder i Europa. Skal pensionsalderen for eksempel være ens 
for alle uafhængigt af den enkeltes konkrete livsforløb, beskæftigelse 
og fysiske nedslidning?  
 
Ældre i ulande 
Internationale rapporter påpeger, at verdens ældrebefolkning fra nu 
900 millioner ud af verdens befolkning på 7 milliarder, forventes at nå 
op på 2 ud af 9 milliarder i 2050. I ulandene vil gennemsnitsalderen 
stige til 74 år i 2050, som følge af bedre ernæring, sundhed og 
uddannelse. De gamle familiestrukturer i ulandene har ændret sig 
drastisk, bl.a. med den nyere tids store vandring mod byerne til andre 
lande og kontinenter. 
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Sønner og i stigende grad også døtre efterlader ofte deres børn hos 
forældre/bedsteforældre på landet, men kan ikke altid finde jobs, der 
sætter dem i stand til at sende penge hjem eller hente familierne så 
de igen kan leve sammen. Familiebåndene strækkes – og ofte sidder 
gamle forældre samt kvinder med børn forladte tilbage. Men skønt de 
sociale omkostninger er store, var omfanget af de remitter som 
migrantarbejdere på globalt plan var i stand til at sende hjem i 2015 
tre gange så store som den globale udviklingshjælp. Det er derfor 
vigtigt, at vi forholder os til hvilke rettigheder ældre har i et moderne 
samfund med en mobil arbejdskraft.  

 
Globale Seniorer fortsætter derfor sit gode samarbejde med HelpAge 
International, et UK baseret netværk til støtte for ældre. HelpAge 
samler mere end 100 Ngo’er fra lande over hele verden. I FN forsøger 
HelpAge at påvirke medlemslandene til at vedtage en 
ældrekonvention, der kan sikre ældres rettigheder, og det arbejder 
støtter vi. Imidlertid er dette arbejde noget op ad bakke, da nogle 
lande – her i blandt Danmark – er modstandere af endnu en 
konvention under henvisning til, at der ”er andre 
menneskerettighedskonventioner, der omfatter ældre”. En 
ældrekonvention i sig selv vil naturligvis heller ikke løse et problem i 
den størrelsesorden med et trylleslag, men på den anden side har 
konventionerne om børn, kvinder og handicappede alligevel vist sig at 
have en effekt som styringsredskaber. Globale Seniorer vil i vores 
aktiviteter fortsætte med gøre opmærksom på behovet for en 
ældrekonvention. 

Globale Seniorer deltog i begyndelsen af 2016 i en workshop i 
Dublin om ældres sundhed, der tog udgangspunkt i WHO’s rapport fra 
2015 om aldring og sundhed. I den rapport defineres sundhed som 
”Sundhed er en tilstand af fuld fysisk, mental og social velbefindende 
og ikke udelukkende fravær af sygdom og svækkelse”. 

Med andre ord handler ens sundhed i de ældre år om meget andet 
end fravær af sygdom. Det sociale og mentale velvære har også stor 
betydning. Derfor er det vigtigt, at ældre i ulande har adgang til gratis 
sundhedstilbud, men også at det omgivende samfund drager omsorg 
for de ældre ved at respektere dem, involvere dem i aktiviteter og 
give de ældre mulighed for socialt samvær.  

De sidste år af ældres liv i ulande er normalt ikke en dans på roser, 
fordi de ældre også lider af livsstilsygdomme og andre sygdomme vi 
ser i de udviklede lande. For eks. er diabetes, for højt blodtryk, 
hjertesygdomme, fedme og Alzheimers på fremmarch.  

Det siger sig selv, at sundhedssystemerne vil blive udfordret og 
udgifterne vil stige. Besparelser på ulandshjælpen er derfor en rigtig 
dårlig ide, da det vil stille ældre i en dårligere situation, hvor de ikke 
alle kan få et værdigt og sundt liv i deres sidste leveår. Det synes 
Globale Seniorer ikke vi kan være bekendt og vi vil fortsat rejse 
spørgsmålet til debat. 

  
Ældre i Kibera, Nairobi 
Globale Seniorer har et samarbejde med et dagcenter i et af Nairobis 
slumområder, Kibera. Dagcenteret, der drives af en lokal organisation, 
Kibera Day Care Centre, 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 fra de 
offentlige myndigheder. Centret har fået en container stillet til 
rådighed af kommunen, hvor de kan mødes og tilbyde aktiviteter til 
de ældre. 

Globale Seniorers Kiberagruppe arbejder med at skaffe midler fra 
private fonde og iværksætte en indsamling via GS hjemmeside. 
Gruppen modtager gerne idéer til fonde, der kan søges, samt penge 
via indsamlingen. De indsamlede midler skal bruges til at reparere en 
vandtank og dermed give de ældre et grundlag for en indkomst. 
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Desuden støtter Kiberagruppen med at styrke aktiviteter som spil, 
lege og dans til fælles udvikling og glæde mellem ældre og deres 
børnebørn. 
 
Samling på arbejdet fremover? 
I Globale Seniorer har der været arbejdet med ældres vilkår og 
muligheder i to adskilte temagrupper, én om ældrekonvention og én 
om ældre i ulande. For at optimere ressourcerne vil temagrupperne 
og bestyrelsen undersøge om det ville være mere hensigtsmæssigt at 
danne en samlet temagruppe om generelle ældreforhold til afløsning 
af de to eksisterende. 

Bestyrelsen den 10. marts 2016 
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Vil du vide mere … 
De forudgående sider beretter om, hvad vi har beskæftiget os med i Globale 
Seniorer siden sidste generalforsamling. Hvis du vil vide mere om hvem vi er 
og hvordan vi arbejder, så kan du se på www.globaleseniorer.com. 
Opslagene TEMAGRUPPER og OM OS rummer informationer om Globale Seniorer 
som netværk. På vores side GENERALFORSAMLING 2016 kan du se yderligere 
baggrundsmateriale og fakta om netværket. 
 

http://www.globaleseniorer.com/
http://globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/
http://globaleseniorer.com/om-os/
http://globaleseniorer.com/aktiviteter/generalforsamling-2016/

