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Kære medlemmer 

 

GODT NYTÅR! 

 

En gruppe af Globale Seniorer var i april på studierejse til FN i New York. Gruppen er her 

fotograferet foran en sønderslået jordklode. Det var en advarsel. Desværre blev den 

internationale udvikling den resterende del af året præget af afstandtagen fra et forpligtende 

internationalt samarbejde. De to klareste eksempler var Brexit og valget af Donald Trump til 

USA’s næste præsident.  

 

Helt modsat de gode takter fra april 2016, hvor optimismen var fremherskende. FN havde - mens 

Mogens Lykketoft var præsident for generalforsamlingen - enstemmigt vedtaget de 17 

verdensmål for global bæredygtig udvikling, og i december 2015 i Paris blev der indgået en 

global klimaaftale (den er siden blevet ratificeret af et kvalificeret flertal af FN’s medlemslande). 

 

Arbejdet for Globale Seniorers vision om en lige, solidarisk og samarbejdende verden er derfor 

ikke blevet mindre påtrængende i årets løb. 

 

En konkret opgave som vi har påtaget os - efter beslutning på GS’ generalforsamling i marts - er 

at bidrage til udbredelsen af kendskabet til de 17 verdensmål. Der er nedsat en særlig 

verdensmålsgruppe, der har gennemført en række møder og aktioner. Senest lige før jul på den 

røde plads på Nørrebro. Der er også en vigtig rolle i at presse på og fastholde vores politikere og 

institutioner på målene. 

 

GODT NYTÅR 2017 



2/2 
 

 

 
 

Vi kan atter i år se tilbage på et år præget af et højt aktivitetsniveau med mange velbesøgte 

møder og med benyttelse af jeres viden. Flere møder har været afholdt på Svanevej, hvor FIC og 

Globale Seniorer siden 1. august har haft adgang til gode mødefaciliteter. 

 

Men også andre steder og ofte i samarbejde med andre organisationer, har Globale Seniorer 

indbudt til møder. I september blev der således afholdt en konference på Christiansborg om 

”Tyrkiet og Syrien” - et emne, der desværre vedblivende er aktuelt. 

 

I slutningen af oktober gennemførte vi endnu en studierejse -  denne gang til Geneve til 14 

internationale organisationer og institutioner over  fire dage. Det var generelt meget kompetente 

oplægsholdere og et godt udbytte af turen. 

 

Vi vil i begyndelsen af det nye år udsende en mere detaljeret beskrivelse af aktiviteterne i 2016 

til alle medlemmer. Aktiviteterne for 2017 indeholder bl.a. en studierejse til Iran til efteråret, 

men initiativerne til møder og andre aktiviteter udgår generelt fra de enkelte temagrupper, der 

selv informerer om planer og kommende møder på vores hjemmeside. 

 

Vi har som nævnt gjort det til en særlig opgave for Globale Seniorer at udbrede kendskabet til de 

17 verdensmål. For at være klædt godt på til opgaven kan jeg anbefale bogen: 

”Bæredygtig Global Udvikling”. 

Den er redigeret af et af vore medlemmer, professor emeritus Steen Hildebrandt. På knapt 500 

sider gennemgår en række eksperter de 17 verdensmål. 

 

Bogen koster normalt 200 kr., men som medlem af Globale Seniorer kan du købe den for en 

favørpris af 160 kr. Bogen bestilles ved at sende mail til globaleseniorer@gmail.com med emnet 

”Bestilling”, hvor du noterer dit navn og antal eksemplarer du ønsker. Bogen afhentes og betales 

i forbindelse med et af Globale Seniorers møder. 

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen så du på generalforsamlingen kan deltage i debatten og høre 

mere om planerne for 2017. 

 

Torsdag den 16. 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. 

 

Godt 2017 

 

Per Bo 
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