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Bestyrelsens skriftlige beretning 
til Globale Seniorers generalforsamling den 16. marts 2017 
 

Et dårligt år for internationalt samarbejde. 
Året begyndte positivt. FN’s 17 verdensmål var allerede vedtaget og ligeledes Paris-klimaaftalen, 

der så trådte i kraft der senere på året Den var bl.a. kommet i stand gennem et konstruktivt 

samarbejde mellem Kinas og USA's præsidenter. 

Men i juni besluttede Storbritannien ved en folkeafstemning at træde ud af EU, og i november blev 

Donald Trump valgt til USA’s præsident. På sloganet: ”USA First”. 

 

Begge begivenheder er en udfordring til det internationale samarbejde, som dog ikke er ”gået af 

mode”. Der er stadig i høj grad behov for det. Man kan vel tale om negative konsekvenser af 

globaliseringen. Den umiddelbare følge heraf er øget konkurrence, hvor visse sektorer af det 

hjemlige erhvervsliv bliver mere udsat end andre. Udviklingen indebærer, at der på nationalt plan 

gennemføres en offensiv politik, der bl.a. kan sikre omstilling til nye erhverv og efteruddannelse i 

de ramte sektorer. En omstilling som samtidig skaber social tryghed for de udsatte grupper. 
 

Et godt år for Globale Seniorer 

Arbejdet i Globale Seniorer er ikke blevet mindre relevant i årets løb. De internationale 

udfordringer er taget op i temagrupperne. Virkningerne af globalisering således i den meget aktive 

globaliseringsgruppe. Mere detaljeret oplysning om temagrupperne på vores hjemmeside 

https://globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/ 

 

Det forløbne år har generelt været præget af et højt aktivitetsniveau.  Så meget at aktiviteterne i 

efteråret nærmest faldt over hinanden. I det forløbne år mellem de to generalforsamlinger er der 

gennemført 22 aktiviteter. De spænder over et bredt felt: offentlige møder, gadeaktioner, 

konferencer og studierejser. Mange medlemmer har været involverede og initiativet er udgået fra 

mange forskellige tema- og projektgrupper. Vi kan derfor i sandhed kalde os en 

netværksorganisation. Aktiviteterne i 2016 er beskrevet i ”2016 - Året der gik”, som er vedlagt 

denne beretning.  

 

Den måde, vi arbejder på, er godt illustreret i vores ”Aktivitetsplan for Globale Seniorer”, der også 

ligger som materiale til generalforsamlingen. Normalt udspringer ideerne fra en af temagrupperne, 

hvorefter den bliver videreudviklet og eventuelle samarbejdspartnere bliver kontaktet. I nogle 

tilfælde tager det lang tid at udmønte ideen, og i nogle tilfælde må et forslag opgives. 
 

Vi benytter os i udpræget grad af medlemmernes kontaktnet. Uden det ville en række aktiviteter 

ikke kunne gennemføres på det gennemgående høje niveau, det er sket. 

Det er glædeligt at se, at så mange institutioner og organisationer stiller op til møder eller andre 

aktiviteter med en gruppe spørgelystne ældre/pensionister. 

 

https://globaleseniorer.com/aktiviteter/temagrupper/
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På et andet punkt går det også fremad. Medlemstallet stiger støt, hvilket sikkert har sammenhæng 

med antallet og karakteren af aktiviteter. 

Samtidig stilles der stadigt større krav til Globale Seniorer f.eks. i forbindelse med vores 

engagement mht. de 17 verdensmål. 

 

I årets løb er der sket en klar forbedring i lokalesituationen. Her nyder vi godt af samarbejdet med 

FIC og har siden 1. august haft adgang til gode mødelokaler på Svanevej tæt ved Nørrebro Station.  
 

Enkelte aktiviteter skal fremhæves 

For Globale Seniorer kom FN virkelig i fokus i løbet af 2016 og forståelsen for FN’s betydning er 

givetvis blevet større. 
 

Hovedaktiviteterne var et højskoleophold og efterfølgende en studierejse til FN i New York i april 

og i oktober besøgte vi FN’s europæiske hovedkvarter i Geneve foruden en række af FN’s 

underorganisationer. 
 

Derudover lykkedes det os at få et af vores medlemmer - Poul Brandrup - med som en af Global 

Fokus’ seks deltagere i folketingsdelegationen til FN’s 71. generalforsamling. På baggrund af Poul 

indgående kendskab til FN-systemet kunne vi stille med en meget kvalificeret deltager.   

Det er en god ide og tradition, at civilsamfundsorganisationer er med i delegationen. Det virker 

imidlertid mindre fornuftigt, at omkostningerne skal bæres af de enkelte organisationer, når 

deltagerne mest hensigtsmæssigt bør bo på de samme – dyre – hoteller som 

folketingsmedlemmerne.  

Deltagelsen i delegationen kunne ikke have ladet sig gøre uden frivillige bidrag fra Globale 

Seniorers medlemmer, fra eksterne sponsorer, fra Poul selv og en bevilling på 5.000 kr. af 

kontingentmidlerne. 

I det videre arbejde med Verdensmålene har Globale Seniorer til gengæld fået mange værdifulde 

kontakter til FN-systemet, både blandt politikere og NGO’er.  
 

Vi har i Globale Seniorer i særlig grad haft fokus på FN’s 17 verdensmål, der blev vedtaget på 

generalforsamlingen i september 2015, hvor Danmark havde formandskabet. 
 

Der er blevet dannet en særlig verdensmålsgruppe der har stået bag en række aktiviteter. Globale 

Seniorer har også støttet udgivelsen af bogen ”Bæredygtigt Global Udvikling”, hvor en række 

eksperter på knapt 500 sider beskriver hvert enkelt af de 17 verdensmål. Bogens redaktør er GS-

medlem Steen Hildebrandt. (GS-medlemmer kan købe bogen til en favørpris). 
 

For et par år siden begyndte vi – på forslag af daværende bestyrelsesmedlem Kjeld Aakjær - at tale 

om at gennemføre en konference om udviklingen i Tyrkiet i samarbejde med Den Danske Helsinki 

Komité for Menneskerettigheder og med Kurdisk Forum. På grund af de stadigt skiftende forhold i 

og omkring Tyrkiet blev konferencens fokus og tidspunkt gentagende gange ændret. Men endelig 

den 9. september blev konferencen: ”Tyrkiet og Syrien - i den aktuelle sikkerhedspolitiske 

situation” gennemført på Christiansborg.  

”Desværre” var emnet meget aktuelt. Vi forventer at gennemføre flere arrangementer med Fokus 

på Mellemøsten med de samme samarbejdspartnere. 

Forholdene for ældre på europæisk og internationalt plan er et vigtigt emne at beskæftige os med.  
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Globale Seniorers næstformand Maria Justiniano har arbejdet for at give vores netværk en særlig 

placering på området. Problemstillingerne rækker ud over landegrænser, og indebærer selvsagt 

internationalt samarbejde. Vi søgte derfor optagelse i medlemsorganisation i HelpAge 

International og blev medlem i november 2016. Sammen med dem er vi stærkt involveret i 

arbejdet på at få vedtaget en ældrekonvention i FN's regi. I denne forbindelse er samarbejdet 

mellem Ældresagen og Danske Seniorer blevet styrket. 
 

Aktiviteterne udvikles og skifter med medlemmernes interesser. Siden sidste generalforsamling er 
der dannet en ny temagruppe, Irangruppen, hvis 24 deltagere gennemfører forskellige aktiviteter 
til belysning af det moderne Iran og af de potentialer, det besidder, foruden de udfordringer, landet 
står overfor som en regional stormagt i den nye verdensorden. 
Andre aktiviteter fortsætter og temagruppen om u-landserfaringer har fortsat sin serie af 
debatmøder om udviklingen i Afrika med fokus på Nordafrika, migration og udviklingsbistand.  
 

Udfordringer 

Fremadrettet står vi over for en række udfordringer. Vi har et godt fundament med mange 

engagerede medlemmer, men vi er helt afhængige af frivillig arbejdskraft. Det stiller krav til såvel 

indhold som rammerne for aktiviteterne, hvor vi må trækker på forståelse og støtte fra et bredere 

netværk af kontakter og er afhængige af, at vi kan involvere mange af medlemmerne i løsningen af 

de mange opgaver. Heldigvis har vi mange aktive medlemmer, og vi kan allerede nu i oversigten 

over kommende aktiviteter ”lyskurven” se, at der er en stor variation af aktiviteter.  
 

Aktiviteterne skal naturligvis være til glæde for os selv, det er et vigtig mål med dem. Men de skal 

også pege udover os selv. Vi bliver mere velorienterede om internationale spørgsmål og gennem 

andre netværk, vi er med i, kan vi derfor bidrage til mere oplysning om internationale forhold. 

 

Aktiviteterne i 2016 har sikkert været en øjenåbner for hvor meget FN, dets særorganisationer og 

andre internationale organisationer betyder. 

 

Vi vil fortsat lægge vægt på at samarbejde med andre organisationer, hvor det er relevant.  

 

I 2015 blev vi medlem af Globalt Fokus og det har givet GS en stærkere stemme. Blandt andet har 

vi udnyttet de mange forskellige erfaringer i vores netværket til at øve indflydelse på den række 

høringssvar og udtalelser som udsendes via samarbejdet i Globalt Fokus.  

Men det viser samtidig en generel udfordring for vores netværk. Vores fælles fundament for 

stillingtagen er svagt udviklet og vi baserer os i stedet ofte på enkeltpersoners stillingtagen og 

vurderinger.  

  

De økonomiske rammer, hvor vi primært er afhængig af et beskedent kontingent, giver nogle 

begrænsninger på, hvilke arrangementer vi være med i.  

Til nogle arrangementer har det været mulighed for at få støtte. Vi vil fortsat søge støtte til enkelt 

aktiviteter, hvor det er relevant. Vi gør det løbende, men vi er oppe imod mange, mere bedagede 

organisationer på feltet, en generel reduktion af midlerne til CSO’erne samt den kendsgerning, at 

vores størrelse og kontaktflade stadig er relativt begrænset. Vi forsøger derfor også som 

hovedregel at samarbejde med andre organisationer om aktiviteterne.  
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Men vi vil fortsat sikre, at medlemmerne er godt informerede om internationale spørgsmål, selv 

om de er gået på pension. 
 

En særlig udfordring - som vi har drøftet i bestyrelsen flere gange - er Globale Seniorers 

engagement i spørgsmålet om ældres situation og rettigheder såvel i Europa som i verden. 

Vi mener, at det er vigtigt også af strategiske grunde. Det er et område, som er lavt prioriteret i de 

danske ældreorganisationer, og vi har en fordel i form af vores medlemmers store internationale 

erfaring. 
 

Vores hjemmeside www.globaleseniorer.com er velfungerende og af høj standard. Globale 

Seniorer er også inde på Facebook.  
 

En anden udfordring for GS er, at vi i højere grad ønsker at blande os i debatten. I en tid, hvor der 

undertiden præsenteres ”alternative fakta”, er det en opgave på et sagligt grundlag at bidrage med 

mere viden om internationale sammenhænge. Men det er meninger – ikke viden og facts – som er 

i fokus i debatten i offentligheden og dem har vi som netværk få samlet formulerede af, hvilket blot 

forstærker det dilemma jeg tidligere har nævnt. 
 

Det er vigtigt at styrke GS ved fortsat at få nye medlemmer, hvilket også sikrer os mod, at vores 

netværk ”sander til”.  
 

Vi står efter de første 4 års aktivitet med en organisation, som er stærkere og mere erfaren på det 

internationale område, end vi havde turde håbe på. Men af succesen kommer også spørgsmål og 

udfordringer vi skal adressere. Gør vi status i dag, er der behov for, at vi bevidst placerer os i 

forhold til en række dobbeltheder i vores praksis: 

 

• Er vores fokus på at bidrage til at forandre verden eller på at udvikle os selv? 

• Hvad kræver det at mene mere og samtidig fastholde fri meningsdannelse? 

• Er vi mest seniorer eller globale? 

• Er vi mest erfarne eller er vi bare brændende engagerede? 

• Hvor går grænsen mellem frivillighed, lyst og pligtarbejde? 

 

Ingen af disse spørgsmål kan besvares med et ja eller nej, eller - enten det ene eller det andet. 

Men vi kan forholde os bevidst til vores identitet og placere os ind et sted på den vej som disse 

yderpunkter tegner. 
 

Det er de spørgsmål vi lægger op til debat om på denne generalforsamling. Vi vil høre jeres 

synspunkter på, hvad der har fået jer til at være Globale Seniorer, hvad I forventer, hvad I ønsker at 

bidrage med og hvor I ønsker at netværket skal bevæge sig hen? 

 

Vi synes at debatten må tage udgangspunkt i, at vi gerne vil kunne tilbyde mange flere et 

involverende og aktivt medlemskab i Globale Seniorer. En praksis som starter med jeres evner, 

interesser, lyst og engagement! 
 

Bestyrelsen, 2. marts 2017 


