
 
Besøg af 3 skoleklasser på fotoudstillingen om Verdensmålene på Kulturværftet i Helsingør 

 

Kære medlemmer 

GODT NYTÅR 
 

2017 blev året med drastiske ændringer i de internationale relationer. Mange forhold, som vi tog for givne 

er radikalt ændrede. Det skyldes først og fremmest, at vi i USA siden den 20. januar har en præsident, der 

opfører sig meget utraditionelt og uforudsigeligt. Præsident Trumps ”America First” har betydet, at USA på 

flere områder har trukket - eller trækker sig - ud af internationalt forpligtende samarbejde. 

Omvendt betyder det nye roller for Europa, Kina m.fl. Hvem skulle have troet, at det var en kinesisk 

præsident, der i Davos skulle fremhæve vigtigheden af internationalt samarbejde? 

2017 har også været året, hvor Storbritannien og EU skulle planlægge Brexit med deadline 29. marts 2019. 

Det viste sig ganske kompliceret, og Storbritannien bad om at få lov til at fortsætte yderligere en periode på 

stort set samme betingelser bl.a. mht. ”kontingent”, som man netop ved folkeafstemningen havde taget 

afstand fra. 

 

Det er absolut ikke blevet mindre relevant og mindre spændende at beskæftige sig med europæiske og 

internationale emner, og det afspejles i vores aktiviteter både i 2017, og i det nye år. 

Året 2017 bød på rigtig mange aktiviteter, mere end 20 eksterne møder, en studierejse til Iran og en 

udstilling om Verdensmålene på Kulturværftet i Helsingør. Læs mere om indholdet i Året der gik – 2017. 

 

For 2018 vil jeg fremhæve et nyt initiativ som bestyrelsen vil tage. Vi synes, at der mangler et mere 

uformelt og diskuterende mødeformat, hvor alle medlemmer kan deltage og lære organisationen og 

hinanden bedre at kende. Vi vil tilbagevendende invitere til en "salon", hvor medlemmerne kan informere 

hinanden om de aktiviteter der er i gang, udveksle synspunkter og ideer om de internationale spørgsmål, 

de er optaget af, og samtidig kan tilbringe et par fornøjelige timer sammen. 

 

Emnerne for alle aktiviteter i 2018 vil udspringer af de enkelte gruppers indsats. Vil du vide, hvad der sker 

næste år må du derfor følge med på hjemmesiden. Nogle aktiviteter ligger allerede fast. Det gælder en 

foredragsrække med 7 foredrag om Verdensmålene, som løber fra januar til marts og det gælder en 

studierejse i april måned til Strasbourg, der er hovedsæde for Europarådet. Det og meget mere vil løbende 

fremgå af hjemmesiden www.globaleseniorer.com 

 

Men allerede nu bør du sætte kryds i kalenderen, ud for datoen for Globale Seniorers generalforsamling: 

Torsdag den 15. marts kl. 10 -13 

så kan du høre mere om de øvrige planer for 2018 og selv komme med dine forslag og bidrag til 

aktiviteterne. Bland dig i debatten og vær med til at gøre Globale Seniorer kendt! 

 

Godt 2018! 

Per Bo 

Formand 

https://globaleseniorer.files.wordpress.com/2018/01/2017-c3a5ret-der-gik-til-website.pdf
file:///C:/Users/povla/Documents/Globale%20Seniorer/Organisation/Bestyrelsen/www.globaleseniorer.com

