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Globale Seniorer er fortsat i vækst, og vi har i 2016 gennemført langt flere aktiviteter end vi havde forudset 

i vores handlingsplan. Som sidste år har vi i forbindelse med årsskiftet gjort status og bringer her en 

kortfattet opsummering af aktiviteterne. 

 

GS’ 4. generalforsamling 

Årets generalforsamling blev afholdt den 17. marts, og som sædvanligt i Ældre Sagens lokaler i Nørregade, 

København K. Per Bo blev genvalgt som formand, og 3 øvrige bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på 

valg opnåede genvalg.  

Lars Udsholt fra Globalt Fokus holdt i forlængelse af generalforsamlingen et oplæg om FN's globale mål for 

bæredygtig udvikling. Han gav os en nyttig, kritisk karakteristik af de forskellige dimensioner i målene, talte 

for deres enhed og trak tråde tilbage til millennium målene.  

GS har afholdt 11 medlemsmøder, der var åbne for venner og internationalt nysgerrige 

 Hvordan kan vi bygge bæredygtige partnerskaber? 

20 januar 2016, med oplæg af Niels Larsen og arrangeret af Ulandsgruppen 

 Danner bag facaden – en præsentation af Danner og arbejdet med vold mod kvinder 

Den 20 januar 2016 med oplæg af Anne Grunnet og Ellen Farr, arrangeret af GS’ bestyrelse. 

 Håbet om et bedre liv – migration fra Ghana set med migranternes øjne 

25. februar 2016 med oplæg af Nauja Kleist, DIIS, arrangeret af Ulandsgruppen 

 Køn og indikatorer. Verdensmålene og det svære i at ville opstille og anvende indikatorer 

Den 18. maj 2016 i DIIS med oplæg fra Sally Engle Merry, University of New York, arrangeret af 

Verdensmålsgruppen 

 Hvordan kunne det gå så galt – hvad kan reddes. Debat om dansk bistands- og udviklingspolitik 

Den 7. juni 2016 med oplæg af Lars Engberg-Pedersen, arrangeret af Ulandsgruppen 

 Socialforhold i Indien under Modi, et oplæg af den indiske socialaktivist Harsh Mandar 

Den 24. juni 2016 arrangeret af Nina Ellinger for GS’ bestyrelse. 

 Jagten på arbejde – et debatmøde om forholdene i det sydlige Afrika 

Den 6. september 2016 med oplæg af ambassadør Johnny Flentø arrangeret af Ulandsgruppen 

 Om ILO – et unikt tre-parts system i teori og praksis. Ved Jørgen Rønnest næstformand i ILO 

Den 4. oktober 2016, arrangeret af GS’ Geneve rejsegruppe 

 Gå imod aldersdiskrimination, et GS debatmøde i forbindelse med FN’s internationale ældredag 

Den 5. oktober 2016, arrangement og oplæg GS’ ældregruppe 

 Afrikas Horn – en region i bevægelse. Stabilitet, migration og udvikling 

Den 21. november 2016, Ambassadør Mette Knudsen arrangeret af Ulandsgruppen 

 Møde med den nordiske UNDP chef Camilla Brückner, om deres indsats ift. verdensmålene 

Den 29. november i UN City, arrangeret af Globaliseringsgruppen 

 

GS har sammen med andre organisationer afholdt 4 offentlige møder 

 Verdensmål og bæredygtigt fiskeri i samarbejde med foreningen Levende Hav 

Den 17. juni 2016 Folkemødet på Bornholm, fra dækket på kutteren ”Anton” i Allinge havn 

 Tyrkiet og Syrien – i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation 

Konference på Christiansborg i samarbejde med FN-forbundet, Helsinki Komiteen og Kurdisk Forum 

Den 9. september 2016 med Mette Gjerskov MF som vært og oplæg fra en række danske og 

udenlandske eksperter. 
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 Strategi i en uforudsigelig verden – Sikkerhed, strategi og institutioner i en ny verdensorden 

Arrangeret i samarbejde med Nyt Europa. 

Den 23. november 2016, Vibeke Tjalve og Louise Riis Andersen, begge DIIS 

 Pensionsforhold i Europa – debatmøde om pensioner i Europa om flere ældre og stigende ulighed. 

Arrangeret i samarbejde med Danske Seniorer og FIC. Med oplæg af Per K Larsen DS, Anna Amelion 

SFI og Mattias Tesfaye MF for SD. Den 30. november 2016  

 

GS har arrangeret højskoleophold  

 Globale Seniorers globaliseringsgruppe arrangerede i samarbejde med Nørre Nissum 

Seniorhøjskole et fritvalgsprogram om FN's globale mål for bæredygtig udvikling: 

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 realisere dem. Kurset havde oplæg af bl.a., Lars Engberg-Pedersen DIIS, 

Steen Gade SF, fhv. Vismand Jørgen Lindegaard og professor Steen Hildebrand. 

Kurset var led i forberedelserne til FN studierejsen til New York og 24 GS’ere deltog fra den 2. til 

den 8. marts 2016. 

 

GS har fire gange været på gaden for verdensmålene 

Verdensmålsgruppen har blandt andre en undergruppe for gadeaktivitet og gøgl. Gruppen har flere 

gange været på gaden og oplyse om Verdensmålene, uddelt SDG (Sustainable Development Goals) 

materialer og juice-brikker.  

 Den 9. september 2016 var aktivisterne fra tidlig morgen i gang på Valby S-station, som en 

integreret del af Verdens Bedste Nyheders landsdækkende event for støtte til verdensmålene. 

 Den 23. september 2016 benyttede Verdensmålsgruppen en smuk eftermiddag til at gøre de 

forbipasserende på Den Røde Plads på Nørrebro opmærksomme på verdensmålene. Mange 

stoppede og viste interesse. 

 På kulturnatten den 5. oktober havde GS en stand i gården ved Sct. Joseph hospitalet med 

materiale om Globale Seniorer og Verdensmålene. Andre brugere af stiftelsen lod de besøgende 

smage eksempler fra deres hjemlands etniske køkkener. Et samarbejde med Danske Seniorer og 

Stiftelsen arrangeret af GS’ bestyrelse. 

 Den 16. december blev omdelingen af SDG materiale gentaget på Den Røde Plads, nu med et 

tilskud af pebernødder. Også denne gang fik verdensmålene tiltrængt ny opmærksomhed  

GS har gennemført 2 studierejser 

 Studierejse til FN, New York. Mens Mogens Lykketoft var valgt som formand for FN's 

Generalforsamling besøgte vi FN’s hovedkvarteret og studerede processerne i FN og relevante 

NGO’er. Især om, hvordan verdensmålene skal implementeres. 24 GS’ere deltog i studierejsen fra 

den 4. – 8. april 2016, arrangeret af Globaliseringsgruppen. 

 Studierejsen til Geneve for at besøge ILO, den internationale arbejdsorganisation samt FN’s 

europæiske hovedkvarter og andre internationale organisationer/institutioner – i alt 8 besøg. 

Der deltog 15 Globale Seniorer, i studierejsen fra den 24. -27. oktober 2016 arrangeret af Geneve-

rejsegruppen, der var nedsat til formålet. 

 

GS’ har startet en indsamling til et Ældrecenter i Kibera 

 Den 1. oktober lancerede Kiberagruppen indsamlingen “Danske seniorer hjælper ældre i Kibera” 

med en opfordring til at indsætte støtte på reg.nr. 5301 konto 0264087, eller på Mobile Pay nr. 

2979 3988. Formålet med indsamlingen er at hjælpe ældre i Kibera med støtte til ældreaktiviteter 

og til at reparere Centrets vandtank, så de igen kan få en indkomst ved at sælge drikkevand.  

Indsamlingen er arrangeret af Kiberagruppen, der op til nu har indsamlet knap 10.000 kr. og 

fortsætter til målet på de 20.000 er nået. 
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GS’ medlemmer har arbejdet og holdt møder 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: 

- Kinagruppen – (Kinas udvikling og samspil med Europa), 

- Ældre i verden (bl.a. arbejdet med ældrekonvention), 

- Europæisk arbejdsmarkeds- og socialpolitik,  

- Brug af udviklings- og ulandserfaringer  

- Globaliseringsgruppen og 

-  Verdensmålsgruppen  

 Projekt- og rejsegrupper: 

Kiberagruppen, Tyrkietgruppen og Irangruppen. I løbet af året har Geneve- og FN rejsegrupperne 

afsluttet deres arbejde. 

 

GS medlemmer har i september 2016 startet Irangruppen 

 Irangruppens mål er at lære landet Iran og dets befolkninger bedre at kende – og siden besøge Iran 

på en studietur. Gruppen vil kende baggrunden for det moderne Iran og de potentialer og 

udfordringer landet står overfor som en stormagt i Mellemøsten i konkurrence med Saudi Arabien. 

 Gruppen deler informationer om Iran relaterede aktiviteter (forelæsninger på Folkeuniversitetet, 

udstillinger, koncerter, filmfremvisninger mm.) Som det vigtigste arrangerer gruppen selv møder 

om de prioriterede emner. Gruppen har 24 deltagere. 

 

GS’ har i årets løb været repræsenteret på mange spændende møder 

Bestyrelse og temagrupper har ofte besluttet at lade aktive medlemmer repræsentere Globale 

Seniorer i forbindelse med aktiviteter arrangeret af offentlige myndigheder, institutioner og CSO’er 

GS både modtager og giver vigtig inspiration til beslutning og aktivitet på de områder vi dækker. 

Det vil være for omfattende at opremse alle, her kun enkelte særligt formelle anledninger: 

 Globalt Fokus’ generalforsamling den 25, januar 2016, hvor Per Bo og Povl Anker Andersen 

repræsenterede GS. 

 FIC’s Generalforsamling den 12 april 2016, hvor Gitte Vesterlund repræsenterede GS. 

 FN’s 71. Generalforsamling, hvor Poul Brandrup GS fra den 11. til 26. september 2016 deltog i 

Folketingets delegation på et Globalt Fokus mandat. Generalforsamlingen blev afholdt i FN’s 

hovedkvarter i New York, og GS’ deltagelse blev finansieret af kontingentmidler, indsamlet støtte 

samt af Poul Brandrup selv. 

 GS blev af HelpAge inviteret til at deltage i to EU-finansierede seminarer med deltagelse af CSO’er 

der arbejde med ældre i ulande. Maria Justiniano har repræsenteret GS på de to seminarer som 

debatterede EU’s udviklingsstrategi, EU's kønsstrategi og WHO’s årsrapport 2015. 

Seminarerne blev afholdt i januar og november måned i hhv. Dublin og Madrid? 

 Globalt Fokus’ generalforsamling den 5. december 2016, hvor Per Bo og Povl Anker Andersen 

repræsenterede GS. 

 

GS er blevet medlem i Help Age International 

 Globale Seniorer er fra december 2016 oktober medlem i HelpAge International, et globalt netværk 

af organisationer, som støtter ældres rettigheder til at føre et værdigt, sundt og sikkert liv. GS har 

længe samarbejdet tæt med Help Age omkring at fremme opbakningen bag en konvention om 

ældres rettigheder i FN-regi. 

 I kraft af vores samarbejde med HelpAge blev GS inviteret til at deltage i en ansøgning til EU om et 

projekt (DEAR call) om oplysning om ældre. Ansøgningen opnåede desværre ikke støtte. 
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Andre aktiviteter 

 GS har i årets løb udsendt to pressemeddelelser med krav til regeringens indsats omkring 

verdensmålene. 

 GS har i årets løb været med til at udforme og afsende 14 høringssvar og anbefalinger for at opnå 

medindflydelse på politikudviklingen: 

4 har vedrørt regeringens bistands- og udviklingspolitik, 

3 har vedrørt anbefalinger til implementering og finansiering af verdensmålene, 

2 har vedrørt begrænsningen af CSO’ernes rammebetingelser, 

2 har vedrørt EU’s udviklingspolitik og nedskæringer på budgetposter for globalt samarbejde, 

2 har vedrørt uddannelsespolitik og 

1 har vedrørt udpegningen af NGO repræsentanter til FN’s 71. generalforsamling. 

 

GS har i årets løb mødtes eller samarbejdet med 

 Danske institutioner og organisationer: 

3F Chaufførernes Fagforening, Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD), Danner - 

Krisecenter for kvinder i København, Dansk Flygtningehjælp, Dansk institut for internationale 

studier (DIIS), Danske Seniorer, Den Danske Komité for Menneskerettigheder (IMR), Europa 

Kommissionen, Repræsentationen i Danmark; Fagligt Internationalt Center (FIC), FN-forbundet, 

Global Compact, Globalt Fokus, Kurdisk Forum, Levende Hav, LO, Nørre Nissum Seniorhøjskole,  

SeniorCentret Sct. Joseph, Seniorer Uden Grænser, Socialpædagogerne, Udenrigspolitisk Selskab, 

United Nations Development Programme (UNDP), Verdens Bedste Nyheder og Ældre Sagen.  

 Internationale institutioner og organisationer: 

Age Platform Europe, Bygningsarbejderinternationalen (BWI), Den danske FN-Mission i New York, 

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO), Den Internationale Røde Korskomité (IRCC), 

Flygtningehøjkommissariatet (UNHCR), FN’s europæiske hovedkvarter (UNECE), Help Age 

International, HelpAge Kenya, International Peace Institute, Kibera Day Care Centre for Elderly,  

Menneskerettighedskommisærens kontor (OHCHR), NGO Branch of ECOSOC, Raoul Wallenberg 

Instituttet for Menneskerettigheder, Sammenslutningen af Frivillige Organisationer (ICVA),  

Verdenssundhedsorganisationen (WHO), World Federalist Movement - Institute of Global Policy. 

 

Kommunikation 

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

som også i 2016 fortsatte en stigning i antallet af besøgende og nåede 8.913 besøg i 2016. 

Hjemmesiden rundede den 31. december 2016 25.488 besøg i alt. 

Hjemmesiden har i dag 105 følgere i alt, af dem er 70 GS’ere, men vores mål er at alle GS’ere bliver 

følgere. Det vil lette kommunikationen – meld dig som følger!! 

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

globaleseniorer@gmail.com  

 Det går også fremad med vores profil på facebook ”Globale Seniorer”, der som side er ”liket” af 163 

personer og har 160 følgere. Vi er nået længst ud med vores opslag om mødet om 

”Pensionsforhold i EU”, der nåede 736 personer. Vi opfordrer fortsat medlemmerne til 

regelmæssigt at gå ind på siden og ”like” siden og 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. Samtidig efterlyser vi mere debat, både på hjemmesiden og på facebook! 

 

 

Januar 2017, Povl Anker Andersen 

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

