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GLOBALE 
SENIORER  

Aktivitetsplan for Globale Seniorer 
Et arbejdspapir med Ideer, planer og besluttede aktiviteter for GS i 2017/18  
 

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 

Gennemført aktivitet 

 

 

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.  

 

Samarbejdet mellem EU og Den Afrikanske Union 

En konference (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.  

 

En studierejse til Strasbourg 

I forlængelse af studierejsen til Geneve er der stillet forslag om en studierejse til Strasbourg. Ideen er at 

besøge de forskellige internationale organisationer med hovedsæde i byen, herunder Europarådet og EU 

institutionerne Yderligere har en. Vi undersøger også muligheden for samtidig at besøge Den Europæiske 

Centralbank i Frankfurt. 

Andet halvår 2017, i samarbejde med FIC. 

 

Planlagte og besluttede aktiviteter 

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-parlamentets vedtagelser i januar 2017 om en Social 

Søjle i EU, som endnu et forsøg på at udvikle og styrke den sociale dimension i EU. 

Et møde i 2017 i samarbejde med FIC.   
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Møderække om Mellemøsten som politisk brændpunkt 

Møderække i samarbejde mellem GS, Helsinki Komiteen og Kurdisk Forum i løbet af 2017. 

Møderækken udspringer af den afholdte Konference ”Tyrkiet og Syrien i den aktuelle sikkerhedspolitiske 

situation”. Det er arrangørernes ambition at belyse mange af de ”blinde” vinkler på konflikten i regionen: 

Hvordan kan vi forstå de regionale og globale stormagters position i forhold til konflikten? 

Arr. GS m.fl., ansvarlig bestyrelsen, Povl Anker Andersen 

 

Voldens betydning – et besøg på Danner 

Den 28. februar 2017 

 

Intromøde til Globale Seniorer 

Den 1. marts 

 

Møderække om Iran 

En række møder i Irangruppen udbydes åbent til alle. I alt 5 møder frem til oktober måned 2017. 

En del datoer og emner er allerede på plads: 

 Tirsdag den 14. marts 2017 kl. 14:00 – 16:00: Om religioner i Iran ved  Fereydun Vahman, Professor 

Emeritus, Iransk Institut, Kbh. Universitet. Sted: FIC, Svanevej 22, 2.sal, 2400 Købehavn NV 

 Den 28. marts 2017 kl. 10:30 – 12:00: Besøg i Imam Ali Moskeen på Nørrebro med rundvisning af 

arkitekten arkitekt Bijan Eskandani, der har tegnet moskeen. 

 Onsdag 19. april 13:30-15:30: De store persiske digtere fra 940 til 1390 og deres historiske og kulturelle 

samtid. 

 Uge 22, ultimo maj: Tarja Cronberg om det moderne Iran. Hun var 2011-2014 medlem af EU-

parlamentet for De Grønne, Finland. I 2013 formand for Iranudvalget og ledede EU’s delegation til Iran.  

Yderligere tre møder med foredrag om sider af Iran hhv. i maj, juni og august er under forberedelse.  

 

Hvad kom ud af FN’s 71. generalforsamling? 

Et møde hvor et panel udspørger Poul Brandrup GS, der deltog i FN’s 71. generalforsamling som 

repræsentant for danske NGO’er om hans indtryk og vurdering af generalforsamlingen. Det er panelets 

opgave at lægge op til debat om FN’s betydning og muligheder i dag, med særlig vægt på organisationen 

muligheder i forhold til implementeringen af verdensmålene.  

Mødet er den formelle afrapportering fra Poul til Globale Seniorer Tid og sted: første halvår 2017 

Arrangeres evt. i samarbejde med andre NGO’er/partier som deltog. 

 

Konventionernes fremtid 

Den nationalistiske og fremmedfjendske bølge i Europa og Nordamerika har sat konvention under pres. Det 

har udløst krav om udmeldelse og fornyelse. Men hvad er status for konventionerne og institutionerne 

omkring dem. Er der behov for ændringer og hvordan? Et åbent debatmøde 

Oplæg Frederik Harhoff, professor i folkeret ved Syddansk Universitet, fra 2007 til 2013 har været dommer 

ved Det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien. 

Per Lachmann, Tidligere UM nu tilknyttet Tænketanken EUROPA som seniorrådgiver med fokus på EU-

retlige og statsretlige spørgsmål. 

Tid og sted: 17. maj 2017 

Arr. GS Bestyrelsen og evt. samarbejdspartnere, ansvarlig Maria Justiniano 
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Globale Seniorer på kulturnat 

I forlængelse af arrangementet i 2016 bruger vi kulturnatten til at gøre opmærksom på verdensmålene og 

på Globale Seniorer som netværk. Vores stand vil være en del af de forskellige aktiviteter, som 

SeniorCenter Sct. Joseph på Nørrebro indbyder til. 

Tid og Sted: 13. oktober 2017 på Sct. Joseph hospitalet, Nørrebro 

Arr. GS bestyrelsen i samarbejde med Danske Seniorer og SeniorCenter Sct. Joseph, ansvarlig Finn Conrad 

 

Udstilling om FN’s verdensmål 

En udstilling på Kulturværftet i Helsingør, der har til formål at øge kendskabet til FN’s 17 verdensmål for 

bæredygtig udvikling. Der vil være mulighed for arrangere foredrag i forbindelse med udstillingen. Det er 

ambitionen at udstillingen senere skal anvendes på andre biblioteker og udstillingssteder. 

Der er søgt finansiel støtte til projektet og indgået aftale med Kulturværftet. 

Tid og sted: Kulturværftet oktober 2017 

Arr. Verdensmålsgruppen, ansvarlige Hanne Christensen og Monica Adenfors 

 

Studierejse til Iran 

En studietur der skal give bedre indsigt i Iran, i landets rolle i Mellemøsten og i Europa, de interne politiske 

og religiøse forhold og dets ældgamle kultur. Et forløb hvor vi forbereder os med læsning, foredrag med 

Iran-kendere, et weekendseminar og kulturelle Iran-aktiviteter. 

Tid og Sted: 22. oktober til 7. november 2016 rundtur i Iran Teheran, Isfahan mm. 

Arr. GS Irangruppe nedsat til formålet 

Ansvarlige Nina Ellinger, Maria Justiniano og Gitte Vesterlund 

 

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 og FN-forbundet mfl. Tidsperspektiv 2. halvår 2017. 

 

Ældrepolitik i et internationalt perspektiv 

En konference på Christiansborg i samarbejde med FIC og Danske Seniorer i 2. halvdel af 2017 

Konferencen søger politiske svar på udviklingen for pensionisterne i Europa og verden 

Pensionisterne bliver flere, de lever længere men deres samfundsindsats er ikke anerkendt. Den samlede 

pensionsformue vokser og Samtidig stiger uligheden mellem pensionister! Vi spørger til: 

 Nye former for arbejdsmarked tilknytning? 

 Nye former for forsørgelse? 

 Stærkere internationale rettigheder for pensionister? 

 

Verdensøkonomien og verdensmålene 

En konference med en økonomisk vinkel på Verdensmålene. Hvilke krav stiller implementeringen og hvilke 

økonomiske problemer rejser det. Evt. i samarbejde med Netøk. 2. halvår 2017 

 

Frihandel i en ny verdensorden 

Et offentligt debatmøde i regi af Globaliseringsgruppen i 2. halvår 2017.  


