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GLOBALE 
SENIORER 

 

Referat af 5. generalforsamling i Globale Seniorer 16. marts 2017 

Tid og Sted: 

Torsdag den 16. marts 2017 kl. 10-13 i Ældresagens lokaler, Nørregade 49, 1165 København K. 

 

Deltagere: 

Der var i alt 47 stemmeberettigede repræsenteret på generalforsamlingen. Desuden deltog tre 

gæster som repræsentanter for hhv. Den danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder, Globalt 

Fokus og Seniorer uden Grænser, afdeling Østdanmark. (Se bilagte deltagerliste) 

 

1. Velkomst ved formanden Per Bo 

Velkommen til alle fremmødte medlemmer, og særlig til gæster fra andre organisationer samt til 

Ældresagen for lokaler og traktement. Vi har valgt ikke at have nogle eksterne talere i dag, men i 

stedet diskutere foreningens indhold og praksis. 

 

2. Valg af dirigent 

Bjørn Christensen valgt til dirigent 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Generalforsamlingen er lovlig indvarslet. Dagsorden godkendt. 

 

4. Beretning 

Formand Per Bo: Stigende aktivitet i det forgangne år. 2016 har været et år med internationale 

begivenheder i fokus, som vil have stor indvirkning på Danmark. De to store positive udviklinger har 

været vedtagelsen af FNs17 verdensmål samt Paris-aftalen om klima De negative udviklinger er: 

Brexit og valg af Trump. 

Globalisering har givet øget økonomisk vækst for mange, men ikke for alle. Der er også stigende 

ulighed og stor arbejdsløshed – specielt ungdomsarbejdsløshed - i visse områder. Manglende 

respekt for fakta, hvilket også er en udfordring for Globale Seniorer.  

 

Vi har i året som gik stået for mange møder, konferencer, studierejser, gadeaktiviteter mm. 

Vi har arbejdet med en stor variation af emner. De mange aktiviteter har været helt afhængige af 

medlemmernes engagement, og har været gennemført uden støtte udefra. GS er en 

netværksorganisation, hvor lysten driver værket. Vi har intet sekretariat. Det er dog nødvendig med 

en bestyrelse for at indgå aftaler med eksterne partnere. Medlemmerne igangsætter tema og 

projektgrupper, men bestyrelsen kan også nedlægge temagrupper hvor der er nul eller ringe 

aktivitet, eller fusionere temagrupper om nødvendigt. (Overhead med oversigt over bestyrelse og 

netværk). Der er også nogle udvalg under bestyrelsen, såsom informationsudvalg. Temagrupperne 
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kan samarbejde med eksterne grupper. Man kan være medlem af en eller flere grupper. Man 

behøver ikke være nørd for at være med i en gruppe. Et eksempel på en temagruppe der har affødt 

nye grupper (overhead): Globaliseringsgruppe – FN-rejseundergruppe – verdensmålsundergruppen 

– gadeaktivisme, formidling og udstillinger osv. Under globalisering fortsætter interesse for FN og 

hvordan man kan få FN til at fungere bedre. Så organiseringen af temagrupperne er meget fleksibel 

og åben for nye initiativer. Tak for medlemmernes og bestyrelsens aktivitet. Og en speciel tak til 

Gitte Vesterlund som nu trækker sig fra bestyrelsen.  

 

Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 

 

5. Godkendelse af Globale Seniors tilslutning til organisationen HelpAge 

Hvad er økonomien i at tilslutte sig HelpAge? Peter Højslev: medlemskabet koster 500-1.000 kr om 

året.  

Hvad er HelpAge? Næstformand Maria Justiniano gav en kort introduktion til HelpAge: Et 

internationalt netværk af organisationer som arbejder for at bedre ældres vilkår og dokumentere 

ældres vilkår og forhold på verdensplan.  De ældres vilkår må tænkes ind i udviklingsmål og 

verdensmålene. HelpAge arbejder også for at få en international konvention for ældre og arbejder 

mod aldersdiskrimination. Gennem HelpAge kan vi få adgang til viden og kontakter, specielt i 

udviklingslandene.  

Hvilke andre danske organisationer medlem af HelpAge? Maria Justiniano: Ældresagen. 

Herefter blev Globale Seniorers tilslutning til HelpAge godkendt. 

 

6. Regnskab 

Regnskab blev gennemgået af Peter Højslev med henvisning til regnskab i tilsendte papirer.  

Medlemmer: 75 (2014), 102 (2015), 129 (2016). 

Ros til kassererens for hans gode arbejde 

Regnskab godkendt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent 

Forslag: uændret kontingent for 2018:  

Godkendt 

 

8. Handlingsplan og indkomne forslag (Arbejdsgrupper) 

Fire personer gav et kort oplæg til forskellige temaer som GS arbejder med. De fire eksempler 

illustrerer hvor forskelligt arbejdet udfolder sig i forskellige temagrupper. 

 

Europa- den sociale søjle – oplæg v. kontaktperson Irene Odgaard 

Der er uenighed om EU’s fremtidige udvikling. Hvad ligger bag? 

- EU er det eneste frihandelsområde, som har haft strategier for sideløbende at udvikle en social 

dimension: sociale rettigheder, ligestilling. Danmark har gjort fælles sag med UK og været imod, og 
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vi henviser også gerne til “den danske model”: at politikerne ikke skal blande sig. Samtidig erkender 

de fleste, at på ligestillingsområdet er det EU’s initiativer til bindende lovgivning fra 70’erne og 

frem, der har rykket. 

 

I anledning af 60-års jubilæet for Rom-traktaten fremlagde kommissionen fem scenarier, uden at 

anbefale nogen af dem: 

1. Carry on. Mere fokuseret lovgivning, men vi fortsætter som nu. 
2. Det frie, indre marked og intet andet. Vi skal opløse den hidtidige regulering og lade 

markedskræfterne få fuldt spillerum. 
3. Europa i flere hastigheder, et øget samarbejde om udvalgte ting som finanspolitik og forsvar. 
4. Mindre er mere: EU skal koges ind til det mindst mulige og noget skal føres tilbage til 

nationalstaterne. 
5. En stadig tættere union: mere samarbejde, en social dimension, Europas forenede Stater. 
 

Scenarierne afspejler uenighederne om retningen mellem landene og baggrunden for den: 

Franskmændene sagde fra starten i 50’erne, at vi må dæmme op for ræs mod bunden på skatte- og 

miljøområdet gennem harmonisering af arbejdsmarkeds- og skattepolitik, hvis vi skal undgå social 

dumping. I dag har vi en situation, hvor lønforskellene i EU-zonen er 30% større end i USA, og med 

fri bevægelighed af arbejdskraft fører sådanne sociale forskelle til stor migration. Her kan det 

diskuteres, om den danske fagbevægelses positioner på mindsteløn ved lov i EU og på muligheden 

for almengørelse af overenskomster er holdbare positioner. 

 

Der er stadig lavvækst i EU. Dansk fagbevægelse stillede sig som nogle af de eneste blandt 

fagbevægelserne i EU bag Finanspagt og budgetlove, som skulle begrænse statslige 

budgetunderskud og ad den vej indgyde finansmarkederne tillid til at investere og skabe gang i 

væksten igen efter Finanskrisen i 2008. Men væksten er udeblevet, og Grækenland står igen ved 

afgrundens rand omkring statsgæld og arbejdsløshed. Hvad mener vi i dag om sparepolitikken - er 

der en anden vej? Er strukturfondene store nok, er Juncker-planen tilstrækkelig? Eller skal 

efterspørgsel via nationalstater eller EU-finanspolitik spille en større rolle? 

 

Og uligheden er steget i EU. Modsat traktatfæstede formål om konvergens. Det skyldes også et 

andet mønster for virksomhedernes skattebetaling siden 70-erne, ikke mindst hos de multinationale 

selskaber. Vi oplever et ræs mod bunden omkring selskabsskat, og vi oplever skandaler omkring 

skattesnyd og skattely, som er lækket: Swissleaks, Luxleaks, Panamapapers… Her er forskellige 

initiativer i gang i EU, også omkring skat på finansielle transaktioner. 

 

Som konklusion er der ingen tvivl om at emnet er meget vigtigt, MEN udover at organisere nogle 

møder har der ikke været den store opbakning blandt Globale Seniorers medlemmer til dette 

arbejde. 
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U-landpolitik og udviklingspolitik – oplæg v. Gitte Vesterlund 

Den rene udviklingsbistand er nu beskåret til 0.5% af BNP. Store summer der før gik til u-land bruges 

nu på udgifter til flygtninge osv. Nogle medlemmer i vores temagruppe ville oprindeligt arbejde med 

projekter, mens andre var mere interesseret i det ulands- og udviklingspolitiske indhold  og ikke i 

projekter. Den politiske linje er blevet hovedlinjen. Vi inviterer oplægsholdere og der kommer 

jævnligt 20-30 deltagere til møderne. Mange oplægsholdere synes det er interessant at tale til en 

gruppe som har så brede erfaringer og viden. Vi har ikke været så gode til engagere medlemmerne 

til at være med til at organisere møderne. Det har mest været en lille arbejdsgruppe fra bestyrelsen, 

som har været organisatorer. Til gengæld har vi haft stor succes med at bruge gruppens egne 

medlemmer som ressourcepersoner.  I den kommende tid må gruppen diskutere hvordan vi ønsker 

at fortsætte arbejdet.  

 

Globalisering – oplæg v. Peter Lyngse 

Der er i alt 45 medlemmer i globaliserings-gruppen. Peter har været tovholder – dvs. koordinator - 

men et utal mennesker har været involveret i forskellige typer aktiviteter. Peters erfaring er at 

pensionister er meget optaget af forskellige gøremål og rejser! Aktiviteterne i gruppen er i hård 

konkurrence og skal derfor have et klart formål og helst give resultater. Vi skal lære noget og vi skal 

have det rart sammen. 

Oprindelig var det ret uklart hvad Globaliseringsgruppen skulle lave. I 2014 var vi 3-4 personer, i 

2015 steg det til 7-8 personer, og så i 2016 45 medlemmer! FN var et centr, hvordan kan FN komme 

til at fungere bedre, hvilken rolle har FNs generalforsamling? Samarbejdet i gruppen helt centralt. Vi 

arrangerede en studierejse til New York med diverse forberedelsesmøder for at skabe et fælles 

grundniveau. Også en uges ophold på højskole hvor vi  fik rigtig gode oplægsholdere. Vi arbejder nu 

videre med verdensmålene. Studieture meget vigtige, ikke bare for at få viden men også fordi de 

resulterer i venskaber. Verdensmålgruppen (29 medlemmer) består af en aktionsgruppe, en 

formidlingsgruppe, og en gruppe med politisk debat i centrum. Vi holder mange møder med 

spændende oplægsholdere. 

Vision: bedre regulering af globalisering, alternativer til regulering av handel og militær 

Fokus i den kommende tid bliver internationale skatteforhold og handelsaftaler 

Vi arrangerer møder for os selv, for GS medlemmer, samt offentlige  møder. 

 

Ældres rettigheder i verden – oplæg v. Maria Justiniano 

Vi er Globale Seniorer der beskæftiger os rigtig meget med vigtige globale spørgsmål, - men vi 

beskæftiger os ikke meget med ældre perspektivet hverken i Danmark eller internationalt. Der 

kommer stadig flere ældre i Danmark, og levealderen stiger. Vi er ’ældre’ i 20-30 år, fra 60erne og 

opover og først når vi er over 80 belaster vi det offentlige system væsentlig. Mange ældre laver 

frivilligt arbejde. Og passer børnebørn. Så vi bidrager til samfundet.  

Vi er bekymrede over den stigende ulighed blandt pensionister i fremtidens Danmark.. Der er også 

flere ældre i verden generelt hvilket er en af de største demografiske ændringer i verdens historien 

og en enorm udfordring. I alle lande sker der en stor migration fra land til by eller andre lande : 
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mange af de gamle bliver tilbage i landsbyerne med børnebørnene. Bliver ældres rettigheder 

respekteret? GS ældregruppe er lille, og vil gerne blive større. Kunne vi som GS markere os mere 

som en organisation med meninger og holdninger? Gruppen samarbejder med Danske Seniorer om 

det europæisk perspektiv. Gruppen arbejder også for en international konvention for ældre og 

samarbejder med diverse organisationer for at opnå dette. Og så samler vi også ind til et konkret 

projekt for at støtte ældre i Nairobis slum. 

 

Povl Anker forklarer at gruppediskussionerne skal diskutere medlemmernes ønsker erfaringer og 

muligheder i fremtid og at Nina Ellinger ville give en introduktion efter pausen. 

 

Kaffepause 15 min 

 

En kort introduktion til gruppediskussionerne blev givet af Nina Ellinger. Formålet med 

diskussionerne er at få input fra medlemmerne til Globale Seniorer arbejde fremover: 

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

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

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

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

 

Gruppe 1. Ordstyrer Gitte Vesterlund, referent Povl Anker Andersen 

Gruppe 2. Ordstyrer Irene Odgaard, referent Finn Conrad 

Gruppe 3. Ordstyrer Peter Lyngse, referent Nina Ellinger 

Gruppe 4. Ordstyrer Maria Justiniano, referent Peter Højslev 

Gruppe 5. Ordstyrer Ellen Farr, referent Per Bo 

 

Plenum kommentar fra Bjørn Førde: Det som foregår i EU lige nu, er at EU prøver at finde svar på 

uligheder, social dumping, svar på problemer på fri bevægelighed. Danmark reagerer som om de 

tror de har det bedste allerede, og ikke gider at gøre noget. GS må støtte Europa-toppmøde på 

Christiansborg og samarbejde med andre om Europaspørgsmål.  

 

Dirigenten konstaterede at gruppedebattens indhold, som vil blive fastholdt i et skriftligt referat, 

hermed var bragt videre til inspiration for bestyrelsen og tema- og projektgrupperne i netværket. 

 

9. Valg af bestyrelse og revisor jf. vedtægterne 

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

1. Maria Justiniano - genopstiller 
2. Povl Anker Andersen - genopstiller, 
3. Kaj Skov Frederiksen – organisationens revisor hidtil stiller op som medlem og gav en kort 

introduktion til sig selv.  
 



  Side 6/6 

 

Alle tre valgt 

 

Suppleanter 

1. Finn Conrad - genopstiller 
2. Irene Odgaard - genopstiller 
3. Toni Michelsen – stiller op som suppleant 
Alle tre valgt 

 

En ny kritisk revisor må vælges, da Kaj Skov Frederiksen er indtrådt i bestyrelsen 

Jens Asger Hansen stiller op 

Valgt 

 

10. Eventuelt 

Gitte Vesterlund: Globale Seniors Iranrejse har nogle ledige pladser. Diverse 

baggrundsforelæsninger afholdt, og diverse fremtidige foredrag planlægges. Horisonts rejseleder 

meget god. Rejsen er delt i to dele: Hoved rejsen går fra Teheran-Isfahan – Yazd – Shiraz . Derefter 

er der mulighed for at forsætte rejsen i østlige Iran, ialt tyve dage. Først til møllen princippet ved 

tilmeldinger. Materiale uddelt til interesserede. 

 

Povl Anker Andersen– I forlængelse af Tyrkiet arrangement på Christiansborg er der planlagt et nyt 

møde 5/6 april før den tyrkisk folkeafstemning og Europas holdninger og interesser i den 

forbindelse. Der afholdes sandsynligvis et nyt møde efter valget. Medlemmerne bedes checke 

Globale Seniorers hjemmeside. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden i forsamlingen. 

 

Formand Per Bo takkede igen Gitte Vesterlund for hendes indsat i bestyrelsen siden stiftelsen af 

Globale Seniorer og afsluttede generalforsamlingen med at takke dirigenten, deltagerne samt 

Ældresagen for lokaler og mad. 

 

 

 

 

Referenter: Viggo Brun og Nina Ellinger 

 

 

 

 

 

Dato Generalforsamlingens dirigent Bjørn Christensen  


