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GLOBALE 
SENIORER 

 

Generalforsamlingen i Globale Seniorer 2017 

Et sammendrag af alle gruppediskussioner 

Generelt om gruppediskussionen brugte deltagerne de første 5 minutter på at diskutere spørgsmål 1 
med sidemand eller -dame. Hovedparten af tiden gik dog med at diskutere spørgsmål 2, der ikke var 
tilstrækkelig tid til at diskutere spørgsmål 3 og 4. Mange udfyldte skemaer om interesseområder. 
 

1. Hvad kunne du tænke dig at bruge Globale Seniorer til?   

 

 at blive mere aktiv og opnå politisk indflydelse på et bestemt område. Ex: i forhold til 
Verdensmålene.  

 

 at ”blive klogere” og mere aktuelt informerede. At bruge Globale Seniorer som ”fødekæde” til en 
aktiv indsats for ældre i andre sammenhænge. Folk har brug for input og inspiration i forhold til 
deres indsats i senior foreninger som LFS’ seniorklub og i Faglige Seniorer 

 

 at få og at give inspiration og deltage i en faglig udveksling, hvilket kan være gavnligt for den 
resterende del af arbejdslivet - hvis man har et sådant - og samtidig fungere som et fint forstadie 
til et øget foreningsengagement inden for udviklingsområdet, efter man er gået på pension. 

 

 at styrke det konkrete og praktiske samarbejde mellem Globale Seniorer og Seniorer uden 
Grænser, som diskuteret på et møde mellem GS og SuG for længe siden. De to organisationer 
kunne afklare hvad de kunne bruge hinanden til. Seniorer uden Grænser har mere end 40 
projekter i ulande  og er meget aktive i Midtjylland og andre regioner i Danmark. Globale 
Seniorer har en ressourcestærk medlemsskare og en database med mange udviklingseksperter, 
der måske kunne hjælpe SuG med de praktiske forberedelser af konkrete projekter i forbindelse 
med udarbejdelse af ansøgninger og teknisk rådgivning? Modsat kunne SuG´s bredere 
geografiske og aktive tilstedeværelse  i Jylland, Fyn og Sydsjælland kunne måske være nyttig for 
Globale Seniorers arbejde udenfor København?  

 

2. Hvilken slags organisation kunne du tænke dig at være aktiv i? 

 (en organisation, der laver lobby virksomhed, oplysningsarbejde, deltager i kampagner, 
organiserer gode tematiske foredrag, laver offentlige møder, laver studiekredse om specifikke 
emner, giver adgang til fagspecifikke møderækker, laver velforberedte studierejser…) 

 

 

Skal Globale Seniorer være en organisation med stærke holdninger og meninger? 

 GS er alt for tilbageholdende som det er lige nu. GS skal være mere udfarende, skal udtale sig i 
medierne og påvirke den politiske dagsorden. Særlig ønsker jeg at GS præger udviklingen ift. 
gennemførelsen af FNs 17 verdensmål. ”GS skal flytte noget”.  
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 GS skal være det hele: en organisation, der laver lobby virksomhed, oplysningsarbejde, 
deltager i kampagner, organiserer gode tematiske foredrag, laver offentlige møder, laver 
studiekredse om specifikke emner, giver adgang til fagspecifikke møderækker, laver 
velforberedte studierejser. 

 GS bør lave lobby og advocacy-arbejde,  men indflydelse og lobbyarbejdets succes afhænger 
af om GS besidder en viden- og erfaringsbase, der kan være dynamo for organisationens 
politisk arbejde på f.eks. mht. Verdensmålene. 

 GS må gerne lave lobby på forskellige områder fra år til år. Her kan bredden i vores arbejde 
være en fordel. 

 At påvirke andre i det nære er også at politisk indflydelse, derfor er det vigtigt at GS tænker 
mere i aktioner og i udadvendte aktiviteter 

 GS skal ikke nødvendigvis være eller kunne alt det der er beskrevet ovenfor. Det afhænger af 
det konkrete emne og af situationen. Vi må tage tingene ”trin for trin”.  

 Jeg vil advare mod for store ambitioner og forventninger. Lad ikke begejstringen løbe af med 
os. GS har begrænset mulighed for at blive hørt, men ubegrænset mulighed for at blive 
klogere! 

 At GS favner meget bredt i sit arbejde kan være meget givende og lærerigt for folk, der har 
været meget fordybede i deres specialviden i deres arbejdsliv. 

 Der er mange specialiserede og dygtige organisationer derude, der er fagligt bedre end GS på 
næsten alle områder. Jeg er bare glad for at GS en ramme hvor medlemmerne kan blive 
klogere og man kan møde spændende mennesker 

 GS skal høres mere i den offentlige debat. Det kan være en udfordring da det er vanskeligt at 
komme igennem i medierne. 

 I relation til debatten om politisk indflydelse og udtalelser var der nogen i gruppen  spurgte 
om alle bare skulle kunne gå ud i offentligheden med deres budskab. Erfaringerne i GS har vist 
at der ikke har været nogle konkret problemer. Det er de forskellige temagrupper, der 
besidder speciel viden om emnerne der udtaler sig. Erfaringen i GS er, at medlemmerne 
udtaler sig favnende på dette grundlag (jf. ex. Høringssvar via Globalt Fokus). Endelig skal vi 
huske, at mange medlemmer af GS i forvejen selv er ressourcepersoner og har en viden til at 
udtale sig som ”eksperter” – forstås! Derfor er det vigtigt at synliggøre og dele 
medlemmernes og arbejdsgruppernes offentlige udtalelser. 

 

Skal Globale Seniorer fokusere eller være vidtfavnende?  

 Måske beskæftiger GS beskæftiger sig med for mange forskellige ting – men bredde kan 
selvfølgelig også være en styrke… 

 GS medlemmernes erfaringer og meninger er ikke kun relevante for andre ældre. Det kan 
også være relevant for unge. Vi har en forpligtelse til at række ud til de unge. 
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Hvad kunne være fokus i GS – som ingen andre organisationer har ekspertise i?  

 I relation til de 17 Verdensmål synes jeg at GS skal fokusere på de ældres vinkel, gerne i 
samarbejde med Ældre Sagen, Institut for Menneskerettigheder m fl. At arbejde med alle de 
17 Verdensmål som sådan, synes jeg er for bredt for os. 

 Når GS arbejder med EU skal der også fokuseres på ældre-vinklen. EU er for stort og bredt et 
emne. 

GS styrker sit samarbejde med relevante danske/internationale organisationer med konkrete tiltag 
og ved at koordinere og fordele arbejdet om ældre og globale spørgsmål, EU og globalt med 
følgende organisationer: 

 
1. Seniorer uden Grænser (SuG) 

Styrk et konkret, praktisk samarbejde mellem GS og Seniorer uden Grænser (SuG) som diskuteret 
på første møde mellem GS og SuG - og afklar hvad de to organisationer kan bruge hinanden til:  

 Seniorer uden Grænser har mere end 40 projekter i ulande og er meget aktive i Midtjylland og 
andre regioner i Danmark. Globale Seniorer har en medlemsskare og en database med 
eksperter der måske kunne hælpe SuG med de praktiske forberedelser af konkrete 
ulandsprojekter.  SuG har brug for støtte i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og 
teknisk rådgivning. 

 SuG geografiske og aktive tilstedeværelse i Jylland, Fyn og Sydsjælland kunne på den anden 
side måske være nyttig for at udbrede Globale Seniorers arbejde udenfor København. 

 
2. Danske Seniorer 
 Samarbejde for at styrke debatten om EU i Danmark. 
 
3. Ældre Sagen 

Undersøge om vi kunne styrke samarbejdet med Ældresagen hvor GS kunne bidrage med det 
globale / internationale perspektiv ift ældre samt med ældres universelle rettigheder. 

 
 4. FIC  
 Fortsætte og styrke det gode organisatoriske samarbejde  
 Fortsætte samarbejdet for oplysningsaktiviteter med EU midler om  forskellige emner  
 Fortsætte samarbejdet omkring arrangement af studierejser i Europa 
 
5. Globalt Fokus  

Fortsæt samarbejde omkring udviklingspolitik, ulandspolitik og udbredelsen af de 17 
Verdensmål 

 
6. Verdens Bedste Nyheder 

Fortsætte det gode samarbejdet om udbredelsen FNs 17 Verdensmål i forskellig regi 
 
7. Help Age 
 Styrk GS´s egen viden om ældre i et globalt perspektiv 
 Styrk indsatsen for at indføre en Ældrekonvention 
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8. Danish Institute for Human Rights (DIHR)  
 Styrke samarbejdet om ældres rettigheder i samarbejde med Ældre Sagen og Danske Seniorer 
 Styrke fokus på ældre i de 17 Verdensmål i samarbejde med DIHR.  
 
9. Helsinki komiteen. Kurdisk Forum og lignende organisationer  

Fortsætte og styrke samarbejde med andre organisationer om specifikke emner og aktiviteter 
som GS medlemmer er interesserede i. 
 

10. Erasmus og relevante fonde 
Afsøge muligheder for samarbejde og støtte i forhold til GS arbejde med unge såfremt GS 
grupper laver oplysningsprojekter mm. 

 

GS en organisation hvor medlemmer kan lære - sammen:  

 
Fortsæt med GS – som en organisation der fremmer læring sammen 

Flere i gruppen fremhævede, at et væsentligt motiv for at være medlem af GS var at blive ”klogere -
mere vidende”. Nogle medlemmer sagde at de brugte GS til at ”suge til sig”;  med udgangspunkt i 
egne specifikke fagområde, kunne man have stor glæde af at få adgang til andre slags viden, bredere 
erfaringer og international orientering. I processen hvor medlemmerne lærer sammen kan 
muligheder for at handle sammen afsøges og prøves. 
 

GS – en formidlings organisation: 

 
Mere videreformidling af den viden og læring der er blandt medlemmerne i GS 

Det blev efterlyst, at den viden som medlemmerne byggede op og blev videreformidlet til andre - 
gerne i ”øjenhøjde”. Det blev også efterlyst, at GS blev mere ”udadvendt”. Der bør anlægges et 
”helhedssyn”. De ældres erfaringer er relevante både for andre ældre og unge. 
 
Oplysnings aktiviteter rettet mod de unge.  

Det er vigtigt at GS ikke kun fokuserer på ældreproblematikken, men også bidrager til debatten om 
international udvikling som de gamle og erfarne seniorer vi er. Vi må bruge vores erfaringer og række 
ud til de unge – i folkeskolen, på efterskoler, gymnasier, ungdomsskoler, højskoler. Det vigtigt at være 
med til at bygge broer globalt og specielt til de unge. 
 
Oplysningskampagne om 17 SDG: 

I relation til de 17 SDG blev det foreslået, at GS koncentrerer sig om de ældres vinkel på dem. Gerne i 
samarbejde med Ældresagen, Institut for Menneskerettigheder m fl. SDG som sådan er for bredt. 
 
Støt ældre i udviklingslande 

Ældre i udviklingslandene er en overset gruppe, som der bør gøres noget for. GS må finde ud af 
hvordan. 
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GS – en debatskabende organisation 

 
Genoptag debatten om EU 

 Styrk og fokuser EU debatten blandt medlemmer. Lær mere om Europæiske forhold for ældre. 
Mange finder EU et vigtigt område at forstå og arbejde med i GS. Men EU er for stort og bredt 
et emne, derfor skal GS koncentrere sig om ældre-vinklen.  

 Styrk vores egen viden om Arbejdsmarkedets social politik og sammenhold med forholdene 
for ældre i Danmark og resten af Europa. I dette arbejde kunne GS styrke samarbejdet med 
Danske Seniorer.  

Fortsæt fokus på FN 

 Styrk debatten om FN og FN reform. Støt op om FN som er den eneste samlende globale 
organisation hvor de fattige lande er ligestillede med de rige lande. Det er vigtigt og akut at 
fokusere og kvalificere debatten om FN som den eneste samlende globale kraft i en tid hvor 
Trumpf er i færd med nedskære USA's bidrag til FN budgettet enormt og alle politikere tænker 
i nationale baner. FN er  svækket på grænsen til sammenbrud men der er ingen alternativer: 
FN har stærkt behov for reformer men skal først og fremmest styrkes. 

 

Nye initiativer og forslag 

 

GS skal være med til igangsætte en NY debat om internationalt samarbejde 

 Udviklingsbistanden som vi har kendt den siden 1962 er ved at lukke helt ned. Den klassiske 
bistand er snart en saga blot. Den virker ikke mere i den form vi kender den og finansieringen 
svinder. Vi har en forpligtelse til at hjælpe med at lukke den gamle og kendte 
udviklingsbistand på en ordentlig og værdig måde og starte på en frisk. Globale Seniorer burde 
være med til at starte en ny fortælling om international samarbejde og solidaritet. Måske 
skulle der startes en slags Ole Bang Udvalg II? Begreber som Global Public Goods osv. i 
fremtidens internationale samarbejde – skal diskuteres og udvikles.  

 

GS kan støtte projekter, hvis de er baseret på mellemfolkeligt samarbejde og solidaritet – og ikke 
traditionelle udviklingsprojekter 

 Projektsamarbejde vil fortsat være relevante så længe det er baseret på et mellemfolkeligt 
samarbejde hvor vi deler, vi giver og vi modtager. Knud Vilby har lavet en fin lille fortælling 
netop om dette som alle kunne læse med udbytte. Kommende former for internationalt 
samarbejde kunne afsøges i udviklingspolitik og ulandsbistandsgruppen. 

 
Globale Seniorer skal engagere sig flere praktiske konkrete ting 

 Indfør en praksisorientering: for at komme bag de fine ord skal der knyttes praksis til teori. 
Generelt er der mange, der er mere interesserede i at foretage sig noget konkret end at tale 
om noget abstrakt. Ord skal derfor følges op af handling -  for det er handling og involvering 
som virkelig rykker vores forståelse: Anbefalingen er at GS lægger vægt på at have projekter 
knyttet til emnerne.  
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Brug Kunst fra den 3. verden  

 Brug kunst fra udviklingslande i vores udadvendte aktiviteter som en inspirerende og 
anden måde at forstå det globale aspekt. 

 

3. Hvad kunne du selv tænke dig at bidrage med og være med i?  

 
 GS medlemmerne melder sig til forskellige arbejds-, tema eller projektgrupper. 

Disse tilmeldinger er videregivet til tovholderne for de forskellige temaer og projektgrupper 
således at nye medlemmer af grupperne inviteres til møder mm. Tema og projektgrupper er altid 
åbne for nye interesserede medlemmer. 

 GS synlig og aktiv på Folkemødet på Bornholm (igen) 

 Fokus på Rusland som nyt tema - belyst nuanceret og på mange måder. 
 

4. Hvad kunne du tænke dig at lære mere om? 

 
Globale Seniorer skal fortsætte med  

 at lave møder og foredrag for sine medlemmer om forskellige emner med gode oplægsholdere. 
GS er rigtig god til organisere disse møder som alle medlemmerne lærer meget af. 

 

 at organisere studierejser til fjern og nær.  Det er en god måde for medlemmerne at lære og 
opleve på - foruden at lære hinanden at kende og have det hyggeligt! 
 Fjerne rejsemål: Mozambique kunne være et godt næste mål?  
 Nære rejsemål: Strasbourg i 2017 / 2018 er i støbeskeen. 

 
Sammendrag: Nina Ellinger 

15.05.2017 


